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Seniorze, gotuj się!
Od najbliższego piątku osoby z grupy 1., czyli seniorzy,  
będą mogli zapisać się na szczepienia przeciw COVID-19.

Ferie online też są fajne
Podczas tegorocznych ferii zimowych zajęcia dla 
dzieci odbywają się za pośrednictwem internetu.

Opowiadać lepsze historie
Rozmowa z tyszaninem Mateuszem Czechem, 
zyskującym uznanie fotografem.3 4 8
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Kolędy Ku poKrzepieniu
W minioną niedzielę odbył się pierwszy i zarazem... przedostatni 
koncert w ramach tegorocznego, pandemicznego festiwalu pieśni 
bożonarodzeniowych.  str. 3

Mniej 
urodzeń, 
więcej 
zgonów
Ubiegły rok pod wieloma wzglę-
dami był inny niż poprzednie. 
Widać to także w statystykach 
Urzędu Stanu Cywilnego w Ty-
chach. Spadła liczba małżeństw, 
wzrosła natomiast liczba zgonów. 
Najpopularniejszym imieniem, 
jakie rodzice wybierali dla uro-
dzonych w 2020 roku w Tychach 
dziewczynek, było tak jak rok 
wcześniej imię Zuzanna. Wśród 
chłopców Jana zastąpił Kacper.
 str. 5
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nie przeKonują
W minionym tygodniu hokeiści GKS Tychy rozegrali trzy ligo-
we spotkania i choć dwa z nich wygrali, to jednak forma wciąż 
daleka jest od mistrzowskiej. str. 14
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tel. 667 022 090
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ 4.01 PO gODZiNie 16.30 
DOsZłO DO cZOłOWegO 
ZDerZeNia DWóch samO-
chODóW na ul. Mikołowskiej 
(DK 44), w rejonie skrzyżo-

wania z ul. Wierzbową. Ruch 
w obu kierunkach był całkowi-
cie zablokowany, policjanci wy-
znaczyli objazdy. Ze wstępnych 
ustaleń policji wynika, że kie-

rowca peugeota, chcąc skrę-
cić w lewo z ul. Mikołowskiej 
w kierunku warsztatu samocho-
dowego, nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu kierowcy vw, 
jadącemu w kierunku Mikoło-
wa i doprowadził do zderzenia. 
Trzy osoby – kierowcy obu aut 
oraz pasażerka peugeota trafiły 
do szpitala. Na miejsce zdarze-
nia wezwany został policyjny 
technik kryminalistyki, a dzia-
łania służb na miejscu i utrud-
nienia w ruchu trwały prawie 
dwie godziny.

◆ tyska straż POżar-
Na iNterWeNiOWała 5.01 
W BuDyNku WielOrODZiN-
Nym przy ul. De Gaulle'a, gdzie 
doszło do zadymienia w jednym 
z mieszkań. Jak się okazało, 
jego powodem był nadpalony 
materac. Po około trzydziestu 
minutach działania zostały za-
kończone.

◆ FOrD i PuNtO ZDerZy-
ły się 5.01, około godz. 15.20, 
na ul. Beskidzkiej (pomiędzy 
skrzyżowaniem z ul. Frycza-
Modrzewskiego, a węzłem z ul. 
Oświęcimską w kierunku Ka-
towic). Po uderzeniu w fiata 

kierowca forda uszkodzonym 
autem oddalił się z miejsca zda-
rzenia, ale został zatrzymany 
przez świadków zdarzenia oraz 
policjantów kilkaset metrów da-
lej. Miał prawie 2 promile w wy-
dychanym powietrzu. Kierująca 
fiatem punto była trzeźwa. Męż-
czyzna został zatrzymany i prze-
wieziony do KMP Tychy. Policja 
nadal prowadzi postępowanie 
w tej sprawie.

◆ także 5.01 Na ul. katO-
Wickiej (W rejONie skuPu 
ZłOmu) ZDerZyły się cZO-
łOWO PeugeOt i reNault. 
Zdaniem policji, kierowca peu-
geota zasłabł za kierownicą i zje-
chał na przeciwległy pas ruchu, 
doprowadzając do czołowego 
zderzenia z renaultem, którym 
jechała kobieta z dziećmi. Wszy-
scy trafili pod opiekę ratowni-
ków medycznych. Kobieta zo-
stała przewieziona do szpitala, 
podróżującym z nią dzieciom 
nic się nie stało. Kierowca peu-
geota po przebadaniu pozostał 
na miejscu.

◆ OPel i Fiat ZDerZyły 
się 9.01, około godz. 10.30 
na skrzyżowaniu ul. Begonii 

– Budowlanych – Bocheńskiego. 
Na szczęście uczestnikom zda-
rzenia nic się nie stało. Z relacji 
uczestników zdarzenia i ustaleń 
policjantów wynika, że kie-
rowca fiata, jadąc ul. Begonii 
na wprost w ul. Bocheńskiego, 
wjechał na skrzyżowanie przy 
czerwonym świetle na sygna-
lizatorze i wówczas w bok jego 
auta uderzył opel, jadący ul. Bu-
dowlanych w kierunku dworca 
PKP. Jak twierdził kierowca fia-
ta, zmyliła go zielona strzałka.

◆ Na ul. OśWięcimskiej, 
W rejONie łącZNika Z ul. 
serDecZNą, DOsZłO 8.01 
OkOłO gODZ. 2, DO Da-
chOWaNia samOchODu 
OsOBOWegO. 32-letni kie-
rowca opuścił pojazd o włas-
nych silach. Powodem zdarzenia 
było niedostosowanie prędko-
ści do warunków panujących 
na drodze. Kierowca został uka-
rany mandatem.

◆ NieZNaNy sPr aWc a 
Z  P ry Wat N e j P O s e s j i 
PrZy ul. DamrOta skraDł 
grill gaZOWy z programa-
torem i butlą gazową o warto-
ści 800 zł.

◆ skraDZiONO DWa rOWe-
ry. 3.01 z klatki schodowej blo-
ku przy ul. Jaśkowickiej złodziej 
odjechał rowerem o wartości 
5.500 zł, natomiast dzień póź-
niej z klatki schodowej budyn-
ku przy ul. Przemysłowej skra-
dziono rower o wartości 800 zł. 
W obu przypadkach policja pro-
wadzi postępowanie.

◆ 38-letNi tysZaNiN, kie-
rując FOrDem W staNie 
NietrZeźWOści – 2,5 pro-
mila – spowodował 4.01 na ul. 
Dębowej kolizję drogową.

◆ DyżurNy kmP ZOstał 
POiNFOrmOWaNy 10.01 
Ok. gODZ. 20.30, że Na jeD-
Nym Z DrZeW POmięDZy 
ul. skłODOWskiej-curie, 
a al. Bielską (PrZy sZkO-
le PODstaWOWej Nr 11) 
sieDZi mężcZyZNa, który 
chce popełnić samobójstwo. 
Po dotarciu na miejsce patro-
lu zgłoszenie potwierdziło się. 
Przy użyciu drabiny, strażacy 
i policjanci ściągnęli mężczyznę 
z drzewa i przekazali pod opiekę 
ratowników medycznych, którzy 
przewieźli go do Szpitala Miej-
skiego. lS ●
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Jak już informowaliśmy, Grupa 
FCA ogłosiła plany inwestycyj-
ne, związane ze strategiczny pro-
jektem realizowanym w fabryce 
w Tychach.

Trwają przygotowania do uru-
chomienie w drugiej połowie 
2022 roku seryjnej produkcji 
pierwszego z trzech nowych mo-
deli samochodów osobowych dla 
marek Jeep, Fiat oraz Alfa Romeo. 
Będą to zaawansowane techno-
logicznie modele wyposażone 
w najbardziej zaawansowane sy-
stemy napędowe, w tym w napęd 
w pełni elektryczny.

Wraz z deklaracją planowa-
nych inwestycji, FCA Poland 
otrzymał pozytywną decyzję Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w zakresie przyznania 
pomocy publicznej. Dotyczy ona 
stworzenia korzystnych warun-

ków realizacji planowanej inwe-
stycji poprzez zapewnienie FCA 
możliwości skorzystania z ulg 
podatkowych w zakresie podat-
ku dochodowego od osób praw-
nych (CIT).

– FCA Poland będzie produko-
wał w Polsce i to u nas, w Tychach, 
całkiem nowe modele samocho-
dów do tej pory nieprodukowa-
ne przez Grupę – mówi dr Janusz 
Michałek, prezes Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
– Dzięki realizacji inwestycji Gru-
py FCA zaplanowanej na kilka lat, 
w KSSE będą powstawały nowo-
czesne samochody marek FCA 
z napędem elektrycznym oraz hy-
brydowym. W ramach samej de-
cyzji o wsparciu KSSE, nasz inwe-
stor zadeklarował ponad 755 mln 
zł nakładów w fabrykę w Tychach 
– dodaje. lS ●

w MiniOną niedzielę 
OdbyŁ Się pierwSzy 
i zarazeM... 
przedOStatni 
kOncert w raMach 
tegOrOcznegO, 
pandeMicznegO 
FeStiwalu pieśni 
bOżOnarOdzeniOwych.

– Przez ostatnich 29 lat w czasie 
chłodnych styczniowych wieczo-
rów mieliśmy niezwykłą przyjem-
ność zapraszać mieszkańców Ty-
chów i okolic do spotykania się 
w świątyniach i rozgrzewania 
się śpiewaniem kolęd i pastora-
łek. W obecnym roku jest nam 
niezmiernie miło, że to pań-
stwo zaprosili nas i zacnych ar-
tystów w progi swoich domostw, 
aby wspólnie świętować i śpie-
wać radosne pieśni noworoczne 
i bożonarodzeniowe – tymi sło-
wami Małgorzata Król, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach przywitała publicz-
ność na pierwszym – i niestety 
zarazem przedostatnim – koncer-
cie jubileuszowych XXX Tyskich 
Wieczorów Kolędowych.

Koncert „Kolędy i Pastorałki 
pod Choinkę” w wykonaniu Jacka 
Wójcickiego i Beaty Rybotyckiej 
w normalnej sytuacji z pewnoś-
cią wypełniłby kościół po brzegi, 
jednak odbył się bez udziału pub-
liczności. Wydarzenie było trans-

mitowane na Facebooku i kana-
le YouTube Miejskiego Centrum 
Kultury, a obserwowało je ponad 
pół tysiąca osób. Pierwsze z dwóch 
wydarzeń składających się na pro-
gram tegorocznych Wieczorów 
odbyło się w niedzielę (10.01) 
w kościele bł. Karoliny Kózków-
ny. Drugim będzie koncert finało-
wy w kościele pw. Marii Magdale-
ny, w niedzielę 17 stycznia.

Beata Rybotycka i Jacek Wój-
cicki oprócz tradycyjnych kolęd 
i pastorałek wykonali też utwo-
ry z nurtu muzyki popularnej, 
ale nie zabrakło też utworów re-
fleksyjnych, z głębokim prze-
słaniem. Ponadczasowych, ale 
z zadziwiająco aktualnych w dzi-
siejszej dziwnej rzeczywistości. 
Beata Rybotycka wykonała m.in. 
„Kolędę Katyńską” z repertuaru 

Anny Szałapak, która wybrzmia-
ła szczególnie śpiewana zaledwie 
kilkadziesiąt metrów od pomni-
ka poświęconego pamięci ofiar 
zbrodni katyńskiej. Jacek Wój-
cicki „ku pokrzepieniu serc” za-
śpiewał pieśń „Miejcie nadzie-
ję” z tekstem Adama Asnyka, 
napisanym po upadku powsta-
nia styczniowego, a odkrytym 
na nowo – jak powiedział arty-

sta – w stanie wojennym. Była 
też „Kolęda dla nieobecnych”, 
którą Beata Rybotycka wykonała 
do muzyki Zbigniewa Preisnera. 
Wśród tych nieobecnych Jacek 
Wójcicki wspominał m.in. Zbi-
gniewa Wodeckiego, do którego 
repertuaru także sięgnął podczas 
koncertu.

Cały koncert był z całą pew-
nością godny inauguracji jubi-
leuszowych Tyskich Wieczorów 
Kolędowych. Zarówno wyko-
nawcy, jak i organizatorzy od-
powiedzialni za transmisję wy-
darzenia wykonali swoje zadanie 
z najwyższym profesjonalizmem, 
dzięki czemu słuchacze w do-
mach mogli cieszyć się świetnym 
wykonaniem. Z pewnością rów-
nież drugi koncert będzie wart 
wysłuchania.

Koncert Finałowy XXX Ty-
skich Wieczorów Kolędowych 
odbędzie się 17 stycznia o godzi-
nie 15 w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny. W programie aran-
żacje kolęd autorstwa Henryka 
Jana Botora w wykonaniu: Joan-
ny Spandel (sopran), Piotra Ra-
chockiego (tenor), Michała Boto-
ra (organy), Antoniego Adamusa 
(trąbka), Seweryna Mzyka (trąb-
ka) oraz AUKSO Orkiestry Ka-
meralnej Miasta Tychy pod batu-
tą Henryka Jana Botora. Koncert 
poprowadzi Paweł Drzewiecki, 
a transmisja będzie się odbywa-

ła na Facebooku i kanale YouTu-
be Miejskiego Centrum Kultury 
w Tychach.

W tym roku w ramach festiwa-
lu nie odbył się konkurs chórów, 
a zatem nie będzie też ich wy-
stępów na koncercie finałowym. 
– Początkowo planowaliśmy 
przeprowadzić konkurs z prze-
słuchaniami chórów online, ale 
i to okazało się niemożliwe – wy-
jaśnia Małgorzata Król. – Ograni-
czenia związane z pandemią, ja-
kie były wprowadzane w zeszłym 
roku i obowiązują do teraz, wielu 
zespołom w ogóle uniemożliwi-
ły spotkania i próby. Wiele kon-
kursów odbywa się w ten sposób, 
że jurorzy oceniają nadesłane na-
grania, ale z reguły dotyczy to so-
listów czy duetów. W przypadku 
chórów to nawet kilkadziesiąt 
osób, które po prostu przez dłu-
gi czas nie miały możliwości się 
spotykać i razem ćwiczyć, a samo 
wspólne nagranie utworu także 
naruszałoby obowiązujące ogra-
niczenia. Dlatego z konkursu 
musieliśmy w tym roku zrezyg-
nować.

XXX Tyskie Wieczory Kolędo-
we on-line odbywają się pod ho-
norowym patronatem Księdza 
Arcybiskupa Wiktora Skworca 
i Prezydenta Miasta Tychy Andrze-
ja Dziuby. Dyrektorem artystycz-
nym festiwalu jest prof. Henryk 
Jan Botor. Sylwia witMan ●

dO 14 Stycznia 
przedŁużOnO zapiSy 
na SzczepiOnkę 
przeciw cOvid-19 dla 
grupy zerO (Medycy, 
pracOwnicy SŁużby 
zdrOwia, FarMaceuci 
itp.), zaś Od 15 Stycznia 
ruSza nabór chętnych 
dO grupy 1.

Do tej grupy należą przede 
wszystkim seniorzy powyżej 80. 
roku życia (e-skierowania dla 
tej grupy wystawione zostaną 
automatycznie, według numeru 
PESEL) i pracownicy oraz pod-
opieczni Domów Pomocy Spo-
łecznej. W dalszej kolejności cze-
kają 70-latkowie (zapisy startują 
22 stycznia) oraz pozostali senio-
rzy, nauczyciele i służby mundu-
rowe. Szczepienie powszechne 
(czyli osób spoza grup priory-
tetowych) ma szansę rozpocząć 

się najwcześniej pod koniec II 
kwartału.

– Osoby chętne będą mogły 
zarejestrować się na szczepienie 
albo korzystając z infolinii NFZ 
989, albo przez internet, korzy-
stając z Internetowego Konta Pa-
cjenta lub po prostu dzwoniąc 
do punktu szczepień – wytłu-
maczyła konsultantka krajowa. 
Szczepienia grupy pierwszej ru-
szą 25 stycznia.

Umówienie się na szczepie-
nie nie będzie wymagało po-
siadania nr e-skierowania, po-
nieważ wystarczające będzie 
podanie swoich danych osobo-
wych. Po dokonaniu rezerwa-
cji wizyty, pacjent otrzyma SMS 
z informacją o wybranym miej-
scu i terminie szczepienia. Pa-
cjent będzie od razu umawia-
ny na dwie wizyty i także przed 
drugą dawką szczepionki będzie 
powiadamiany SMS-em.

szczepionka nie dla nauczycieli
– Niestety w pierwszym kwartale 
nie zaszczepimy nauczycieli – po-
informował Michał Dworczyk, 
szef kancelarii premiera i pełno-
mocnik rządu do spraw szczepień 
przeciwko COVID-19. Z naszych 
informacji wynika, że środowisko 
nauczycielskie w Tychach chce się 
szczepić. – Trudno mi odpowiadać 
w imieniu wszystkich nauczycieli, 
ale czekamy na powrót uczniów 
do szkoły. Osobiście nie wyobra-
żam sobie, że będziemy uczyć, nie 
będąc wcześniej zaszczepionymi. 
Tak samo jak reszta społeczeństwa 
boimy się o swoje zdrowie i zdro-
wie naszych rodzin – mówi Joanna 
Wojtynek dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego. – Z moich obser-
wacji wygląda to różnie – zaznacza 
Gabriela Stańczyk prezes tyskiego 
oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. – Tak jak w społeczeń-
stwie pojawiają się głosy scepty-

ków, ale są to głosy raczej pojedyn-
cze – dodaje.

– Na razie do szkół trafiło pis-
mo z PSSE w sprawie nauczycieli 
klas I-III chętnych do badań prze-
siewowych na obecność korona-
wirusa i takie dane w ubiegłym 
tygodniu dyrektorzy placówek 
oświatowych przesyłali bezpośred-
nio do sanepidu. Kilka dni wcześ-
niej Kuratorium Oświaty zbierało 
dane ze szkół na temat pracowni-
ków administracji i obsługi (tych 
niepedagogicznych), ale także tyl-
ko w zakresie chętnych do badań 
przesiewowych, a nie szczepień – 
mówi Dorota Gnacik – dyrektor 
MCO w Tychach.

Megrez i „Miejski”
W Wojewódzkim Szpitalu Megrez 
zaszczepiono już 259 osób. –Dziś 
ma przyjść 600 dawek na ten ty-
dzień, uruchamiamy drugi zespół 
do szczepienia (tzn. lekarz i pie-
lęgniarki). Do szczepień zgłosiło 
się blisko 1800 osób, w tym 500 
z naszego szpitala. Mamy dziś 
76 pacjentów w szpitalu, w tym 
5 pod respiratorami – podaje 
Małgorzata Jędrzejczyk rzecznik 
Megrezu. W Szpitalu Miejskim 
przyjęto 1200 zgłoszeń w tym 140 
pracowników szpitala. W pierw-
szym tygodniu wyszczepiono bli-
sko 300 osób, w tym planuje się 
zaszczepić kolejne 360.

Na stronie gov.pl znajduje się 
15 punktów szczepień na terenie 
miasta Tychy. Szczegółowa lista 
jest dostępna na https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/punkty-
szczepien.  kaMil peSzat ●

ponad 755 mln zł nakładów w fabrykę w tychach.

FcA ze wspArcieM 
streFy

W tyskiej fabryce FCA powstawać będą auta hybrydowe i elektryczne.
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seniorze, gotuj się!
Od najbliżSzegO piątku MeGReZ I SZPItaL MIejSKI W tyChaCh PRZyjMują ZaPISy Na SZCZePIONKI.

Szczepionka przeciwko covid-19.
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kolędy ku pokrzepieniu
XXX tySkie wieczOry kOlędOwe – ONLINe I beZ ChóRóW.

Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki podczas koncertu inaugurującego tegoroczne Wieczory.
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iNFOrmacje Dla PasażeróWFlaSh

W tychach pojawią się tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. tablice zamontowane 
będą przy głównych przystankach. Informują o najbliższych przyjazdach autobusów i trolejbusów. 
Pierwsza z nich stanęła na przystanku obok „bramy Słońca”. Wraz z tablicami montowane będą 
kamery. Działania te mają na celu podniesienie standardu obsługi pasażerów, usprawnienie 
dostępu do bieżących informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa. W ramach kolejnego etapu projektu w tychach tablice pojawią się na przystankach: 
Dmowskiego, Osiedle „K”, Niepodległości oraz tęcza. kp ●
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reklama

komunikat

Tegoroczne zimowe półkolonie, 
realizowane przez Miejskie Cen-
trum Kultury w ramach budżetu 
obywatelskiego, przybrały formę 

online. Mimo takiej formuły po-
dobają się uczestnikom, a rodzice 
i opiekunowie przesyłają na Fa-
cebooka MCK zdjęcia zrobione 

podczas zajęć. Dzieci wykonują 
prace plastyczne, budują domki 
dla owadów, przeprowadzają 
eksperymenty naukowe z Labo-
ratorium Pana Korka, poznają 
świat z podróżnikiem. Wszystko 
dzieje się w domowym zaciszu, 
ale na żywo z udziałem instruk-
torów, z którymi dzieci łączą się 
za pomocą komunikatorów inter-
netowych.

W Teatrze Małym zakończyły 
się już ferie online, podczas któ-
rych w 120 godzin zrealizowa-
no spektakl „Tarapaty” na moty-
wach D. Dankowskiej. Premiera 
będzie miała miejsce 15 stycznia, 
o godz. 18.

Przez cały pierwszy tydzień fe-
rii spotkania teatralne dla dzie-
ci prowadziły edukatorki Teatru 
Małego – Joanna Piwowar-Anto-
siewicz i Anna Białoń ze specjal-
nym udziałem Marty Ścisłowicz 
– aktorki Narodowego Starego 
Teatru w Krakowie. Efekty pracy 
każdy będzie mógł zobaczyć już 
w najbliższy piątek. Sw ●

Naszą redakcję z ciekawym po-
mysłem odwiedził prof. Ryszard 
Poręba, znany specjalista położ-
nik, związany z naszym miasta 
od ponad 40 lat, członek sto-
warzyszania Inicjatywa Tyska. 
Pochodzi z Beskidu Sądeckiego 
z okolic Nowego Sącza gdzie za-
wsze w grudniu w Barcicach or-
ganizowany jest konkurs na naj-
piękniej przystrojony w ozdoby 
świąteczne domek.

– We wspomnianym mia-
steczku burmistrz miasta ogła-
sza taki konkurs – mówi profe-
sor. – Wielokrotnym zwycięzcą 
jest mój krewny Stanisław To-
karczyk, który z zamiłowaniem 
dekoruje swój dom w niebywały 
sposób. Patrzeć na tak przystrojo-

ny obiekt to czysta przyjemność. 
Dzięki takiemu przedsięwzięciu 
cała okolica wręcz tętni świątecz-
ną atmosferą, i myślę, że ludzie są 
bardziej przyjaźni i serdeczni. Jest 
to świetna okazja, aby wybrać się 
na spacer i dotlenić. Pomyślałem, 
czy nie dałoby się tych wspania-
łych tradycji przenieść do naszego 
miasta. Prezydent lub radni mo-
gli by ustanowić nagrodę, a w wa-
szej gazecie mogłoby się ukazać 
zdjęcie najpiękniej udekorowa-
nego domu. Jestem przekonany, 
że wiele osób podjęłoby temat, 
a z roku na roku dekoracji przy-
bywałoby. Mam nadzieję, że ktoś 
podejmie się realizacji tej cieka-
wej inicjatywy – dodaje.

kp ●

Ferie online też są Fajne
teatr MaŁy i Mck Z INteRNetOWyMI ZajęCIaMI DLa DZIeCI.

świąteczna wizyta prof. poręby i ciekawy pomysł.

zróbMy KonKurs!

Uczestnicy projektu „Ferie online z Teatrem Małym” przygotowali spektakl, 
który będzie można zobaczyć na kanale YouTube 15 stycznia.

Te
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teatr MaŁy zakOńczyŁ już Swój prOjekt dla dzieci 
i MŁOdzieży – preMiera Spektaklu przygOtOwanegO 
pOdczaS realizOwanych zdalnie zajęć będzie 
MiaŁa MiejSce 15 Stycznia (tranSMiSja na yOutube). 
natOMiaSt kluby Mck wilkOwyje i urbanOwice 
realizują drugi turnuS póŁkOlOnii Online.
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W przejściu podziemnym pod 
skrzyżowaniem ulic Beskidzkiej 
i Targiela pojawił się nowy mu-
ral wykonany w technice graffiti. 
Za realizację odpowiada grupa ty-
skich pasjonatów, którzy od wielu 

lat w ten sposób ozdabiają rów-
nież nasze miasto. Ich prace moż-
na podziwiać m.in. na Żwakowie, 
na osiedlach C i R, H, T czy na-
wet wzdłuż trasy DK1 (wysokość 
zjazdu na al. Piłsudskiego).

– Dotychczas malowaliśmy 
głównie na garażach, czy innych 
prywatnych budynkach – mówi 
Michał Banert, tyszanin, który był 
jednym ze współtwórców nowe-
go muralu. – Niestety, pomimo 
uzyskania zgody właścicieli, zda-
rzało się, że po czasie nasze prace 
były zamalowywane na przykład 
przy okazji remontu i nie mieli-
śmy na to żadnego wpływu.

graffiti w tunelu
Aby uchronić swoją pracę przed 
zamalowaniem, uliczni artyści 
postanowili się bardziej zabezpie-

czyć. Zwrócili się do Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Tychach 
o zgodę na to, by móc stworzyć 
mural w dwóch lokalizacjach. 
Pierwszą z nich jest przejście 
podziemne pod ulicą Beskidzką 
w rejonie ul. Targiela.

– Na tę propozycję przystali-
śmy bez wahania i to z dwóch po-
wodów – mówi Artur Kruczek, 
dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Tychach. – Po pierw-
sze: zdjęcia, jakie zostały dołą-
czone do wniosku, wskazywały, 
że rozmawiamy ze specjalista-
mi, a po drugie: i tak planowa-
liśmy malowanie tego tunelu, 
bo ściany przejścia były poma-
zane przez wandali. Tym razem 
zamiast na białą farbę, postawi-
liśmy na twórców.

Efekt prac writer’ów, czyli po-
tocznie mówiąc grafficiarzy, do-
cenili nie tylko urzędnicy, ale i ty-
szanie.

– Już na etapie malowania 
podchodzili do nas zaciekawie-
ni mieszkańcy, którym podobała 
się nasza praca – dodaje Michał 
Banert. – Wbrew pozorom, naj-
częściej były to osoby starsze, ale 
nie tylko. Wszyscy reagowali bar-
dzo pozytywnie i dziękowali nam, 
że zmieniamy tę przestrzeń.

Wcześniejszy wygląd przejścia 
odstraszał. Po metamorfozie wul-
garne hasła i bazgroły zastąpiły 
kolorowe malowidła i napisy. Po-
kryto nimi nie tylko ściany, ale też 
zewnętrzne przyczółki obiektu.

120 metrów kwadratowych
Nowe graffiti zajmuje łącznie po-
wierzchnie 120 m kw. Nad tak gi-
gantycznym „płótnem” pracowało 
8 twórców, w większości tyszanie 
oraz ich zaproszeni koledzy z in-
nych miast Śląska. Choć każdy 
z nich miał inną wizję, całość 
wygląda bardzo spójnie.

– Elementem scalającym ca-
łość jest paleta kolorów – wyjaś-
nia M. Banert. – Wybór nie był 
łatwy, bo ilu ludzi, tyle zdań, ale 
ostatecznie zdecydowaliśmy się 
na żółty podkład i zimne bar-
wy: szare, niebieskie i fioleto-
we. Tym razem wystarczył ko-

lor, choć bywa tak, że malowane 
są prace tematyczne. Na przy-
kład motyw dżungli, albo kli-
mat steampunk.

tajemnicza lokalizacja
Przejście podziemne pod DK-1 
w rejonie ul. Targiela, to jedno 
z dwóch miejsc, gdzie będziemy 
mogli podziwiać graffiti wykona-
ne przez śląskich twórców. Gdzie 
pojawi się kolejny mural? Na ten 
moment to tajemnica.

– Wbrew pozorom znalezie-
nie dobrej ściany nie jest proste 
– śmieje się M. Banert. – W śro-
dowisku writerów funkcjonuje 
zasada: kto pierwszy, ten lepszy, 
a to oznacza, że nie zamalowuje-
my nawzajem swoich prac. Z ma-
łymi wyjątkami np. kiedy praca 
została zdewastowana lub „od-
padła”, bo elewacja jest w słabej 
kondycji, czego nie można powie-
dzieć o ścianach udostępnionych 
przez MZUiM

Istnieje jednak szansa, 
że na tych dwóch lokalizacjach 
się nie skończy. Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów nie wyklucza dal-
szej współpracy.

– Tunel wygląda wspaniale 
i zapewniam, że jeśli tylko będzie 
zainteresowanie ze strony twór-
ców, jesteśmy otwarci na adapta-
cje kolejnych ścian – dodaje dy-
rektor Kruczek.

Śmiało można powiedzieć, 
że w Tychach zapanowała moda 
na sztukę uliczną. W przestrze-
ni miejskiej malowali już znani 
artyści tacy jak Wojciech Łuka – 
obecny kurator Miejskiej Galerii 
Sztuki „Obok”, czy Sławomir Żu-
kowski – plastyk i reżyser teatral-
ny. Teraz przyszła pora na młode 
pokolenie twórców, którzy ob-
serwują i zauważają współczes-
ny rytm miasta.

– Dla nas najważniejsze jest to, 
by móc się wyrazić i by nasze pra-
ce dotarły do ludzi – mówi M. Ba-
nert. – Cieszymy się, że możemy 
malować i robimy to własnymi si-
łami, ale w przyszłości będziemy 
starali się o dofinansowanie.

Realizacja w całości została 
wykonana ze środków twórców. 
Koszt samych materiałów to oko-
ło 4 tys. zł. Planowo kolejne mu-
rale pojawią się na wiosnę.
agnieSzka kijaS ●

ubiegŁy rOk pOd 
wielOMa względaMi byŁ 
inny niż pOprzednie. 
widać tO także 
w StatyStykach urzędu 
Stanu cywilnegO 
w tychach. SpadŁa 
liczba MaŁżeńStw, 
wzrOSŁa natOMiaSt 
liczba zgOnów. 
najpOpularniejSzyM 
iMienieM, jakie 
rOdzice wybierali dla 
urOdzOnych w 2020 rOku 
w tychach dziewczynek, 
byŁO tak jak rOk 
wcześniej iMię zuzanna. 
wśród chŁOpców jana 
zaStąpiŁ kacper.

W 2020 roku w tyskim USC spo-
rządzono 502 akty urodzenia, rok 

wcześniej – 1709. Duży spadek 
rejestracji urodzeń w porówna-
niu do 2019 roku nie oznacza jed-
nak, że tyszanki przestały rodzić, 
a jedynie że nie rodziły w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym Megrez, który w połowie 
marca z powodu pandemii ko-
ronawirusa stał się z szpitalem 
jednoimiennym. W myśl obo-
wiązujących przepisów urodze-
nie dziecka rejestruje się w USC 
właściwym dla miejsca urodze-
nia, więc jeżeli tyszanki rodziły 
np. w Mikołowie czy Katowicach, 
tamtejsze urzędy sporządziły dla 
ich dzieci akty urodzenia.

Dla porównania – w 2019 roku 
na oddziale Ginekologiczno-Po-
łożniczym WSS Megrez przy-
szło na świat 1345 noworodków. 
W tym samym roku tyski USC 

sporządził 1709 aktów urodze-
nia. Różnica wynika m.in. z uro-
dzeń poza szpitalem (np. w domu, 
ale są to sporadyczne przypadki), 
a także z rejestracji dzieci urodzo-
nych za granicą.

Najpopularniejszymi imiona-
mi nadawanymi noworodkom 
urodzonym w Tychach w 2020 
roku były: Zuzanna, Emilia, Maja, 
Hanna, Lena, Oliwia. Chłopcy 
najczęściej otrzymywali imiona: 
Kacper, Wojciech, Mikołaj, Karol, 
Adam i Szymon. W tyskim USC 
nie zdarzyła się sytuacja, by ja-
kieś imię zgłaszane przez rodzi-
ców nie zostało zarejestrowane 
(tak było m.in. w Katowicach, 
gdzie urzędnik odmówił rejestra-
cji imion Sosnowiec i Toshiba).

W Tychach spadła liczba za-
wieranych małżeństw: w 2020 

roku wydano 403 akty małżeń-
stwa, w 2019 roku – 618. Więk-
szość ślubów została zawarta 
w Urzędzie Stanu Cywilnego lub 
w kościołach na terenie miasta, 
ale odnotowano także 12 reje-
stracji „szczególnych”, czyli 
uroczystości odbywających się 
w plenerze. Miejsca wybierane 
przez pary na ślub plenerowy 
to najczęściej restauracja, gdzie 
odbywa się przyjęcie weselne, 
lub jej bezpośrednie otoczenie. 
Tyszanie najliczniej wchodzi-
li oczywiście w związki mał-
żeńskie z obywatelami naszego 
kraju, ale zawierali także mał-
żeństwa z obywatelami Ukrai-
ny i Niemiec.

W 2020 roku wydano 1670 ak-
tów zgonu, rok wcześniej – 1602. 
Sw ●

graFFiti pod dk-1
Mural w przejściu pOdzieMnyM. WŚRóD autORóW tySZaNIe 

Mniej urodzeń, więCej zgonów
urząd Stanu cywilnegO w tychach PODSuMOWał PaNDeMICZNy 2020 ROK. 

Wulgarne napisy i bazgroły sprawiały, że przejście przed 
metamorfozą wyglądało obskurnie. Teraz to się zmieniło.

Efekt prac śląskich twórców. Kolorowy mural wykonany w technice graffiti. 

komunikat

gigantyczny FiOletOwy kraSnal, czarnO-biaŁa 
MOdelka w StylOwych Okularach, czy weSOŁy 
napiS „elO”, ekSplOdujący kaSkadą kOlOrOwych 
kSztaŁtów. te i inne wielkOFOrMatOwe MalOwidŁa 
MOżna pOdziwiać w przejściu pOdzieMnyM, 
które znajduje Się pOd SkrzyżOwanieM ulic 
beSkidzkiej i targiela. a tO wSzyStkO za Sprawą 
grupy artyStów ulicznych, wśród których 
znalazŁ Się tySzanin – MichaŁ banert.
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Koc to zimą towar deficytowy, 
zwłaszcza u bezdomnych. Czasa-
mi to właśnie takie ciepłe okrycie 
pozwala przetrwać najzimniejsze 
dni. W Tychach drugi rok z rzę-
du trwała zbiórka koców dla naj-
bardziej potrzebujących pod ha-
słem: Tychy Zbierają Koce.

Tej zimy jednak ze względu 
na COVID-19 nie było 10 punk-
tów zbiórek jak rok temu, ale je-
den na osiedlu „U” za Bramą Słoń-
ca w NOL-TYCHY. Ubiegłej zimy 
tyszanie w ciągu kilku dni przy-
nieśli 103 koce, które zostały roz-
wiezione na koczowiska bezdom-
nych, część zagospodarowali tyscy 
policjanci, którzy odwiedzali inne, 
wcześniej niezlokalizowane koczo-
wiska, a pozostałe trafiły do Ty-
skiego Schroniska dla Zwierząt.

W tym roku intencja Klaudii 
Matlachowskiej oraz Michała Ka-
sperczyka jest podobna. I tłuma-
czą, że nie muszą to być nowe koce, 
bo wiadomo, wiąże się to z zaku-
pem, ale często w domach mamy 
sporo koców, które są w dobrym 
stanie, nie są zniszczone i leżą nam 
w szafach, więc takim kocem moż-
na się podzielić. – Jeżeli ten koc 
nie jest świeży to bardzo prosimy 
go wyprać przed przyniesieniem 
– proszą organizatorzy akcji. – Ty-
szanie przynieśli nam ponad 200 
koców. Codziennie staramy się 
odwiedzać miejsca, gdzie prze-
bywają bezdomni. Również pa-
trole prewencji mają dostęp 
do naszych koców i pomagają 
nam, by trafiły do potrzebują-
cych – dodają. kaMil peSzat ●

nie tylkO bilety 
jednOrazOwe MOżna 
kupić za pOśrednictweM 
aplikacji MObilny 
śkup, ale z pOczątkieM 
Stycznia także 30-
dniOwe i 90-dniOwe, 
tygOdniOwe, 
dzienne, dObOwe, 30-
dniOwe MetrObilety 
(wSpólna OFerta ztM 
i kOlei śląSkich), bilety 
wielOprzejazdOwe 
ważne przez 180 
dni i Oczywiście 
jednOrazOwe – w tyM 
również bilety grupOwe 
uMOżliwiające przejazd 
dO 5 OSób w grupie.

Aplikacja Mobilny ŚKUP, z której 
korzysta Zarząd Transportu Me-
tropolitalnego, działa od kwietnia 
ub. roku. Została uruchomiona 
podczas pierwszej fali pandemii 
koronawirusa z myślą o zmini-
malizowaniu kontaktu pasaże-
rów z różnymi elementami infra-
struktury. Posiadacze karty ŚKUP 
mogą się zalogować się do niej 
przez podanie numeru karty 
ŚKUP lub loginu oraz podaniu 
hasła, a po zakończeniu moder-
nizacji systemu ŚKUP, możliwa 
będzie rejestracja nowych użyt-
kowników także bez konieczności 
posiadania karty.

kup i jedź
W module „Kup i jedź” na dole 
ekranu znajdują się dwa przyciski, 
które zostały wyróżnione na żół-
tym tle. Jeden z nich to „Kup 

i jedź”, czyli moduł szybkiego 
zakupu biletów jednorazowych 
w wersji normalnej lub ulgowej 
(20 minut lub jedno miasto; 40 
minut lub dwa miasta; 90 minut 
lub cała sieć) oraz grupowego 
i bagażowego. Przycisk ten po-
zwala na szybki zakup i wirtualne 
skasowanie biletu przed rozpo-
częciem podróży. Wybierając ten 
sposób, nie ma możliwości kupo-
wania biletów na zapas. Zazna-
czenie kupna więcej niż jednego 
biletu oznacza, że wszystkie zo-
staną skasowane od razu po sfina-
lizowaniu transakcji. Dodatkowo, 
w sytuacji, kiedy będziemy chcieli 
kupić więcej niż jeden bilet – sy-
stem zasugeruje nam najkorzyst-
niejszy wariant. Dla przykładu: 
wybierając trzy bilety na 20 minut 
lub jedno miasto (3 zł) – po do-
daniu czwartego biletu (łączny 
koszt to 12 zł) – na ekranie po-
jawi się odpowiedni komunikat 
wskazujący, że korzystniejszym 
rozwiązaniem będzie dla nas wy-
bór biletu grupowego (10 zł). Bi-
let zakupiony w ramach modu-
łu „Kup i jedź” wyświetlany jest 
na ekranie telefonu w postaci QR-
kodu, który należy okazać pod-
czas kontroli.

podpowiedzą autobus
Kolejnym usprawnieniem jest 
również możliwość skorzystania 
z automatycznych podpowiedzi 
numerów linii autobusowych, 
tramwajowych lub trolejbuso-
wych dla korzystających z funkcji 
„Kup i jedź”. Do tego niezbędne 
jest wyrażenie zgody na korzy-

stanie z lokalizacji GPS. Podanie 
numeru linii, w której rozpoczy-
namy naszą podróż, jest koniecz-
ne podczas zakupu każdego bi-
letu jednorazowego w module 
„Kup i jedź”. Po uruchomieniu 
lokalizacji aplikacja zasugeruje 
nam krótką listę linii, zatrzymu-
jących się na przystanku, w po-
bliżu którego się znajdujemy. 
W sytuacji, gdy nie wyrazimy 
zgody na udostępnienie naszej 
lokalizacji, koniecznym będzie 
ręczne wpisanie numeru linii, 
w której rozpoczynamy swoją 
podróż. Po wyborze wszystkich 
biletów, które chcemy kupić, op-
cja „Zapłać” pozwoli nam sfina-
lizować transakcję. Możliwe for-
my płatności to BLIK lub szybki 
przelew internetowy.

Średniookresowe, miesięczne 
i kwartalne
Jak informuje Michał Wawrza-
szek, rzecznik prasowy ZTM, 
drugi moduł to „Zakup biletu”, 
dzięki któremu w aplikacji prze-
chodzimy do wyboru interesu-
jącego nas biletu z całej oferty 
dostępnej w taryfie ZTM. Poza 
biletami krótkookresowymi (20 
minut lub jedno miasto; 40 minut 
lub dwa miasta; 90 minut lub cała 
sieć oraz grupowego i bagażowe-
go), dostępne są w tym miejscu 
bilety średniookresowe (dzien-
ny, 24-godzinny lub tygodniowy) 
oraz długookresowe (30- i 90-
dniowy, wieloprzejazdowy, Me-
trobilet). W odróżnieniu od po-
przedniej opcji, w tym module 
wszystkie zakupione bilety moż-

na zakodować później na naszej 
karcie ŚKUP. Mobilna Aplikacja 
pozwala zatem na zdalny zakup 
biletów – dotychczas możliwy 
tylko za pośrednictwem Portalu 
Klienta ŚKUP.

Zapisanie biletów na karcie 
ŚKUP nie będzie już konieczne 
w przypadku, gdy jako użytkow-
nicy kart spersonalizowanych ku-
pimy w ten sposób bilet 30-dnio-
wy, 90-dniowy oraz Metrobilet. 
Należy jednak pamiętać, że wy-
jątek ten dotyczy obecnie tyl-
ko tych trzech rodzajów biletów. 
Wynika to z faktu, że bilety te ku-
powane są wraz ze wskazaniem 
daty rozpoczęcia ich obowiązy-
wania. Korzystając w ten sposób 
z imiennych biletów 30 i 90-dnio-
wych oraz Metrobiletów, nie bę-
dzie już potrzeby noszenia przy 
sobie karty ŚKUP. Bilety te zosta-
ną zapisane w aplikacji, a podczas 
kontroli wystarczające będzie tyl-
ko okazanie wygenerowanego dla 
nich kodu QR. Wyjątkiem są bi-
lety krótkookresowe/jednorazo-
we zakupione w module „Zakup 
biletu” (nie dotyczy opcji „Kup 
i jedź”), wieloprzejazdowe – do-
stępne tylko dla karty spersona-
lizowanej – oraz wszystkie bilety 
dla karty niespersonalizowanej. 
W ich przypadku w dalszym ciągu 
będzie konieczne „zapisanie ich” 
na karcie ŚKUP i przykładanie 
karty do kasownika na początku 
każdego przejazdu. Podobnie jak 
w przypadku opcji „Kup i jedź”, 
płatności można dokonać z po-
mocą BLIKa oraz szybkiego prze-
lewu internetowego. lS ●

podziel się niepotrzebnym kocem, komuś może się przydać 
bardziej.

Koce dlA potrzebującychŚkup Może więCej 
bilety OkreSOwe taKże W aPLIKaCjI.
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naSz czytelnik jerzy 
SaternuS przySŁaŁ naM 
zdjęcie pOkazujące 
eFekt pracy bObrów, 
które zaMieSzkują 
laSy nadleśnictwa 
kObiór, przez cO częStO 
gOSzczą również 
na paprOcanach. 
te pOżyteczne 
StwOrzenia cO rOku 
na ziMę wzMagają SwOją 
aktywnOść.

– Bobry zupełnie mylnie nazywa-
ne są szkodnikami – mówi Marek 
Białoń leśniczy ze Żwakowa. – Jest 
to zwierzę silnie terytorialne, ro-
dzinne. Potrafi ważyć do 30 kg 
i mierzyć blisko 110 cm. Gryzonie 
te są bardzo pożyteczne, zwłasz-

cza w terenach zagrożonych suszą, 
gdyż wykonują prace retencyjne. 
Tamy bobrowe są naturalnym 
sposobem na gromadzenie wody, 
spłycają falę powodziową, stabi-
lizują poziom wód gruntowych 
i pełnią funkcje oczyszczające 
wodę. Zatem o bobrze mówmy 
dobrze – dodaje.

nasze bobry
Bóbr europejski (bo taki ga-
tunek występuje u nas) to naj-
większy europejski gryzoń, któ-
ry bezsprzecznie może nosić 
miano najlepszego naturalnego 
inżyniera, ale także opiekuń-
czego i rodzinnego zwierzęcia. 
W skład bobrzej rodziny wcho-
dzą rodzice oraz młode osobniki 
z różnych pokoleń – starsze po-

magają w opiece nad młodszym 
rodzeństwem oraz we wszystkich 
pracach domowych. Zwierzęta te 
jedzą głównie pędy, młodą korę 
i rośliny zielne. Na swoje łowy 
wyruszają nocą, więc niekiedy 
trudno je obserwować. – Wzmo-
żona bobrza aktywność zimą jest 
związana z ograniczeniem dostę-
pu do pożywienia. Obalają one 
drzewa, aby dostać się do mło-
dych gałązek, drobnych pędów 
oraz delikatnej kory. To jest ich 
naturalny pokarm. W tym celu 
drzewa zaczynają ścinać począt-
kiem listopada i tak zachowują 
się przez całą zimę. Jest to dla 
nas leśników bardzo pożyteczne 
stworzenie, gdyż zależy nam, aby 
zatrzymać wodę w lesie. W Pol-
sce od kilku lat mamy deficyt 

wody, zaś poziom gruntowej cią-
gle się obniża. Obalając drzewa 
w swoim naturalnym środowi-
sku, czyli tam gdzie są cieki wod-
ne, rowy, rzeczki meandrujące, 
budują wspomniane już tamy, 
tym samym podnosząc po-
ziom wód gruntowych. Ponad-
to głównie obalają osiki, olchy 
czyli drzewa, z których drew-
no nie jest wysokowartościo-
we. Nam leśnikom zatem bobry 
są całkowicie na rękę. Mogą na-
tomiast uprzykrzać życie rolni-
kom z działką nad kanałem, gdyż 
bóbr karczuje drzewa i podnosi 
poziom gruntowych wód. Można 
zrozumieć niezadowolenie rol-
nika, który nie może zebrać sia-
na z łąki zamienionej w jezioro 
– dodaje leśnik.

Jeszcze niedawno bóbr był 
w Polsce na granicy wyginięcia, 
obecnie wskutek ochrony i natu-
ralnych procesów migracji bóbr 
w wielu miejscach jest znów po-
spolity. Bobry mieszkają prawie 
w każdej dolinie rzecznej i mają 
swoje zdanie na temat tego, jak 
ta dolina powinna wyglądać. 
Trudno oszacować liczebność 
bobrów zajmujących terytorium 
przy Paprocanach. – Przyznam, 
że bobra nie widziałem osobiście, 
bo to stworzenie nocne i trzeba 
by było się na niego zaczaić, aby 
móc obserwować. Przez to trud-
no mówić o konkretnych szacun-
kach. Natomiast po efektach ich 
aktywności zdecydowanie można 
sądzić, że populacja rośnie – za-
uważa pan Marek.

Bóbr eko-aktywista
Bobrze zaangażowanie środo-
wiskowe ma nie lada wpływ 
ma faunę i florę ich teryto-
rium. Zmienia się kształt i cha-
rakter linii brzegowej cieków, 
pojawiają się meandry, nurt 
staje się łagodniejszy. Dzięki 
temu urozmaica się zróżnico-
wanie gatunkowe roślin, to zaś 
stwarza doskonałe warunki dla 
wielu gatunków zwierząt. Sta-
wy bobrowe tętnią życiem nie 
tylko w wodzie, ale też na lą-
dzie, gdyż bagienne i podmo-
kłe tereny z obfitą roślinnością 
i martwymi drzewami stanowią 
doskonałe siedliska dla wielu 
gatunków ptaków, ssaków, pła-
zów i gadów.
kaMil peSzat ●

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Tychach – Filia Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego – będzie prowa-
dził zapisy dla nowych słuchaczy 
w dniach 14 i 15 stycznia. Oferta 
adresowana jest do mieszkańców 
Tychów w wieku 55+.

Zapisy będą prowadzone 
na następujące przedmioty: ję-
zyk angielski, język niemiecki, ję-
zyk włoski, język francuski, język 
hiszpański, język rosyjski (różne 
stopnie zaawansowania), pod-
stawy obsługi komputera (różne 
stopnie zaawansowania), tury-
styka, rysunek, rękodzieło, sek-
cja kulturalno-literacka, sekcja 
wokalno-muzyczna (chór), brydż 
(obecnie w formie wykładów), 
nordic walking oraz marszo-
biegi z elementami gimnastyki. 
W semestrze wiosennym zostaną 
uruchomione także nowe zajęcia 
– florystyka i decoupage.

Ze względu na panujące ob-
ostrzenia zapisy prowadzone 
będą w dniach 14 i 15 stycznia 
w następujący sposób:

–   telefonicznie – 32 326 51 01 
– w godzinach od 9 do 14;

–   za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej – zapisyutw@gmail.
com.
Dokumenty, które każdy nowy 

słuchacz musi wypełnić (po zapi-
saniu się w wyżej wymienionym 
terminie) dostępne będą:
–   do ściągnięcia i wydrukowania 

na stronie internetowej www.
ka.edu.pl zakładka Filia w Ty-
chach (w przeglądarkę wystar-
czy też wpisać UTW Tychy);

–  na miejscu, w budynku UTW 
przy ul. Ciasnej 3 – przy zacho-
waniu zasad bezpieczeństwa.
Opłata za uczestnictwo w zaję-

ciach UTW wynosi 20 zł za jeden 
przedmiot na cały semestr. Za-
jęcia prowadzone będą w syste-
mie hybrydowym – stacjonarnie 
oraz online.
Zasady bezpieczeństwa obowią-
zujące Słuchaczy UTW Tychy:
–   pomiar temperatury przed wej-

ściem na zajęcia
–   każdorazowo przed wejściem 

na teren budynku okazanie 

pracownikowi ochrony Legi-
tymacji Słuchacza UTW – bez 
legitymacji nie ma możliwości 
wejścia na zajęcia

–   nakaz zasłaniania nosa i ust
–   zachowanie dystansu
–   dezynfekcja rąk
–   zakaz gromadzenia na terenie 

budynku w przerwach pomię-
dzy zajęciami – na zajęcia na-
leży przychodzić maksymalnie 
10 minut wcześniej

–   pozostawianie okryć wierzch-
nich na wieszakach przed wej-
ściem do sal wykładowych
Listy osób przyjętych na nowy 

semestr wraz z podziałem na po-
szczególne przedmioty upub-
licznione zostaną 29 stycznia 
w godzinach popołudniowych 
na drzwiach wewnątrz budynku 
oraz na stronie internetowej.

Zajęcia na UTW w Tychach 
rozpoczną się 15 lutego i będą 
trwać do 28 maja 2021 roku. 
W trakcie semestru będą dwie 
przerwy (29 marca – 9 kwietnia 
oraz 3-7 maja). 
 Sw ●

o BoBrze MówiMy doBrze
tySkie bObry WZMOGły SWOją aKtyWNOŚć.

Wzmożona działalność bobrów w okresie zimowym to naturalna rzecz.
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zapisy dla nowych słuchaczy jeszcze w tym tygodniu. 

utw zAprAszA 
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MateuSz czech 
tO FOtOgraF 
z tychów, przed 
któregO ObiektyweM 
Stawali M.in. jOhn 
pOrter, beata kOzidrak, 
andrzej SMOlik, Muniek 
StaSzczyk, piOtr 
rOgucki, grubSOn, 
daria zawiaŁOw, czy 
natalia SikOra z byŁyMi 
MuzykaMi grupy 
breakOut. jakikOlwiek 
teMat by nie ObraŁ, 
zdjęcia pOdpiSuje SwOiM 
wypracOwanyM przez 
lata StyleM. a tO jeSt 
nie lada OSiągnięcieM.

twoje tychy: – jako zawodowy 
fotograf wielokrotnie byłeś 
wynajmowany do imprez 
rodzinnych jak chrzty, komunie 
czy wesela. utarło się dziwne 
przeświadczenie, że taka 
fotografia to chałturzenie lub 
taka artystyczna „gra do kotleta”. 
jak ty się do tego odnosisz? 
Mateusz Czech: – Swoją drogą 
to wiesz, że nigdy nie fotografo-
wałem komunii? Wielokrotnie 
pojawiały się pytania o moż-
liwość uwiecznienia czyjegoś 
ważnego wydarzenia. Wykona-
łem wiele ślubów i przyznaję, 
że kotlet jest często grany, ale 
wszystko zależy od tego, jak 
ty kotlet ograsz. To cały sekret 
pomyślnie wykonanej roboty. 
Weźmy na przykład robienie 
„brzuszków” [sesje ciążowe 
– przyp. red.]. Jeden rabin 
powie, że to obciach, drugi rabin 
będzie zachwycony osiągniętym 

rezultatem. Ale zobacz sam, 
ludzie spodziewają się dziecka, 
kobieta jest w zaawansowanej 
ciąży. Już lada dzień zobaczą 
efekt cielesnych podbojów 
i wielomiesięcznego wyczeki-
wania na owoce… A wiemy, jak 
to bywa u niektórych z cierpli-
wością. Emocje wówczas sięgają 
zenitu i tworzysz taki obraz 
przyszłych rodziców, którym 
zawstydzasz całe Hollywood. 
Z ludźmi jest jak z książką. Ot-
wierasz i poznajesz co ciekawego 
w nich siedzi. Jednocześnie jest 
to jak wytrych do naturalnych 
zachowań i poczucia swobody 
przed obiektywem. Nie ma nic 
gorszego niż wystudiowane 
pozy. Za coś takiego schodzi 
się z boiska. Dlatego chętnie 
przyjmowałem opcje na oddanie 
ludziom fotograficznych wspo-
mnień. Swoją drogą uważam, 
że wyczucie estetyki nie powinno 
być ograniczane w żadnym 
kierunku. Wszystko zależy 
od tego, co czujesz i co sprawia 
ci radość w naciskaniu na spust. 
Zdecydowanie większą sprawiała 
mi muzyka grana na żywo, co za-
owocowało mocną zmianą kursu.

no i właśnie. jak ci się udaje 
„otworzyć” muzyków na scenie? 
jest to w ogóle konieczne? 
masz szansę spotkać się z nimi 
przed koncertem i „obwąchać”? 
rzuć trochę światła na swój 
warsztat koncertowy.
– W scenicznym otwarciu pierw-
sze skrzypce gra cała otoczka 
wydarzenia. Scena, ludzie 
znajdujący się przed nią, klimat 

jaki tworzy się na fundamencie. 
To takie kombo, które mocno 
wpływa na siłę wyrazu występu-
jących. Wchodzisz z aparatem 
właściwie na gotowe. Oczywiście 
materiał zależy od wcześniej-
szych ustaleń z managementem 
lub organizatorami koncertu. 
Jaka akredytacja, taka moc 
reportażu. Albo streszczasz się 

w trzech pierwszych kawałkach 
i wychodzisz z fosy, albo 
masz możliwość wykonania 
pełnego materiału. Część zdjęć 
wygląda wtedy jak z rodzinnego 
albumu, dlatego poddajesz 
obrazki autoryzacji. Jednak 
niezależnie od skali możliwości 
w działaniach, zawsze możesz 
wyrzeźbić mocne klatki, mając 
pomysł i warsztat. Kolokwial-
nie obwąchać można się 
w czasie prób, kiedy zespół stroi 
swoje sprzęty. Jest to również 
okazja do wspólnego papierosa, 
gadki budującej relacje. Tak 
rozpocząłem kilka intensywnych 
tematów, co przerodziło się 
z czasem na bezpośrednią 
współpracę dla muzycznych 
wytwórni. Trzeba pamiętać, 
że to pierwsze „obwąchanie” 
pozostaje w pamięci znacznie 
dłużej. Dlatego warto zadbać 
o prezentację nie tylko portfolio 
ale również osobowości.

co masz na myśli, mówiąc, 
że zdjęcia z koncertów 
potrafią wyglądać jak 
z rodzinnego albumu?
– Dla jasności, nie miałem 
tu na myśli zdjęć z muzycznego 
wydarzenia, a tych wykonanych 
po koncercie. Jeśli ekipa, 
dla której pracuję, to ludzie, 
z którymi znam się od dawna, 
bo festiwale, bo realizacja 
okładki, bo wykonanie sesji zdję-
ciowej pod presspack lub social 
media, to mamy przy sobie dużą 
swobodę. Dlatego często okre-
ślenie „album rodzinny” trafia 
w punkt, bo chwytasz momenty 
od kuchni, własne, prywatne. 
Często spontaniczne i totalnie 
odklejone, aż w głowie się nie 
mieści. Taką relację wykonałem 
na trasie Męskiego Grania, gdzie 
zostałem podpięty z aparatem. 
Ale na poważnie, w ten sposób 
można skompletować dobre 
archiwum dla zespołu. Ostatnio 
Kuba z Happysad prosił 
o odszukanie swojego zdjęcia, 
które zrobiłem mu w 2015 roku. 

Plik z dyskowego archiwum 
trafił w środek ostatniego 
winylowego wydania zespołu. 
Ot co, warto łapać chwile.

łapiesz te chwile na swój 
wypracowany przez lata styl, który 
jest twoją wizytówką. powiedz, 
czy jesteś skory do kompromisów, 
gdy klient ma z góry określone 
większość szczegółów czy raczej 
potrzebujesz pełną swobodę?
– To bardzo zbliżone do wizyty 
u fryzjera. Masz oczekiwania, 
co do tego jak ma wyglądać 
twój świeży „uczes”. Podobnie 
jest z zamawiającym zdjęcia 
— ma oczekiwania. Zawsze 
w pierwszej kolejności jest 
kontakt kształtujący koncepcję. 
Następnie pod to przygotowuję 
szkic możliwości, za który albo 
łapiemy albo szukamy kolejnych 
rozwiązań. Buduje to relacje 
i jednocześnie otwiera fotografo-
wanych, dzięki czemu znacznie 
wygodniej jest na planie.

tęsknisz za tychami?
– Tęsknię do ludzi, których 
w Tychach zostawiłem. Do ro-
dziny, bliskich znajomych, z któ-
rymi stale jestem na łączach. 
Co do samego miejsca również, 
bo spędziłem w mieście kawał 
swojego życia. W nim stawia-
łem również swoje pierwsze 
poważne kroki. Życie to ciągła 
podróż i pasmo zmian. Trzeba 
to sobie umiejętnie zbalan-
sować. W moim przypadku 
silnie otworzyło to głowę. 
Tychy posiadają szeroki 
wachlarz miejsc godnych 
zawieszenia w ramkach. 
Streetart do pozazdroszczenia 
przez niejedno inne miasto! 
Zachwycam się mozaikami oraz 
graffiti wykonanym w akcji 
„Odnawiamy osiedla”. Wielkie 
dzięki dla DJ Feel-x za całą 
inicjatywę! Mam w głowie kilka 
pomysłów na sesje do zrealizo-
wania w przestrzeni miasta.
Lubię powracać do Tychów, 
odwiedzając rejony wyko-

nuję zdjęcia analogowo. 
Wiele klatek znajduje się 
na moim blogu, do którego 
odwiedzenia zapraszam. 

Brałeś udział w konkursie 
tychy press photo, w którym 
otrzymałeś pierwszą nagrodę 
w kategorii reportaż. Fajnie 
wygrywa się u siebie w mieście.
– Było miło, no i prace zagościły 
w towarzystwie uznanych foto-
reporterów. Jednak największe 
wyróżnienie, to wystawienie 
fotoreportażu przed prezentacją 
dorobku Chrisa Niedenthala 
w kolejnej edycji konkursu. 
Co do reportażu „Gutek solo” 
opowiadającym o Piotrze 
Gutkowskim (Indios Bravos), 
któremu towarzyszyłem 
podczas realizowania solowego 
materiału w IGS Studio, 
to miło przyjął się również 
w środowisku muzycznym.

czym zatem aktualnie się 
zajmujesz, jakie masz plany 
i czego ci życzyć w nowym roku?
– Kilka dni temu skończyłem 
pracę nad nową płytą VNM’a. 
Raper przewiduje jej premierę 
na początek roku. Będzie 
to bezapelacyjnie najlepsza rzecz, 
jaką wykonałem. Stąd zapraszam 
do poznania, nie tylko treści 
płyty, ale również jej opakowa-
nia! Była to długa i wymagająca 
przeprawa, ale dająca wiele satys-
fakcji. Rok zamknąłem realizując 
podcast. W końcu znalazłem 
czas, by wykorzystać potencjał 
głosowy do czegoś więcej niż 
nagrywania jingli lub bajerowa-
nia telefonicznego rozmówcy. 
Wykonuję również podsumowa-
nie swoich działań foto z kliszy, 
tych w formie cyfrowej, jak i 
zdjęć z telefonu, uzupełniając 
swojego bloga. Co do przyszłego 
roku, życz mi długiego snu i 
powrotu wydarzeń muzycznych. 
Bez nich życie przypomina 
pączek bez nadzienia.
rOzMawiaŁ: 
kaMil peSzat ●

opowiadać lepsze historie
ROZMOWa Z fOtOGRafeM MateuSzeM czecheM.

Mateusz Czech.

Muzyk John Porter w obiektywie tyszanina.
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twoje tychy: jak minął wam 
rok 2020? Na ile obostrze-
nia związane z COVID-19 
wpłynęły na działalność 
chóru, skoro przez długi 
czas zespoły w ogóle nie 
mogły się spotykać?
aDam sacZka: – Staraliśmy 
się robić próby, na ile było 
to możliwe. Po wprowadze-
niu lockdownu spotykaliśmy 
się online, oczywiście trochę 
trwało zanim wdrożyliśmy się 
w ten tryb zdalny, ale myślę, 
że to działa. Starałem się 
przygotowywać nowe ma-
teriały, nagrywać, przesyłać 
je i w ten sposób uczyli-
śmy się nowych utworów. 
Oczywiście, działając online, 
nie możemy zweryfikować 
tego, czego się nauczyliśmy, 
bo nie da się zaśpiewać 
tego razem. Każdy ma inne 
opóźnienia na łączu i w ten 
sposób nawet „Sto lat” nie da 
się zaśpiewać równo. jedyne 
co możemy w ten sposób 
robić, to przygotowywać 
kolejne piosenki. W maju 
nagraliśmy covidową wersję 
teledysku do naszej autor-
skiej piosenki „Dziękuję Ci”.
Po wakacjach, od września 
do października można było 
organizować próby i wtedy 
spotykaliśmy się normalnie. 
trwało to dopóki sam w paź-
dzierniku nie zachorowałem 
na COVID, później znowu 
spotykaliśmy się online, 
tak jak na początku roku.
udało się jednak nagrać 
świąteczną piosenkę 

i teledysk, który wygrał 
telewizyjny konkurs.
Sam fakt, że udało nam 
się to nagrać cieszy mnie 
bardziej niż ta wygrana. 
Pomysł zrobienia świątecz-
nego teledysku pojawił się 
krótko przed świętami i było 
to wyzwanie. Ścieżkę audio 
nagrywaliśmy w grupach 
po 5 osób, żeby nie naru-
szać obostrzeń. Również 
teledysk został zrealizowany 
w mniejszych grupach. ale 
udało się, co nas bardzo 
cieszy. Nagraliśmy dwa 
utwory kolędowe, jeden 
bardziej dynamiczny a drugi 
spokojniejszy i ten właśnie 
wysłaliśmy na konkurs.

Czyli nagranie nie było 
przygotowane spe-
cjalnie na konkurs?
– Nie, zgłosiliśmy się w ostat-
niej chwili, zupełnie sponta-
nicznie. Koleżanka dała nam 
znać, że jest taki konkurs 
w ostatnim dniu przyjmowa-

nia zgłoszeń. Ponieważ mie-
liśmy to nagranie, wysłaliśmy 
je właściwie dla zabawy. ale 
okazało się, że nasza kolęda 
się spodobała, nasi fani 
i znajomi zaczęli udostępniać 
informację o głosowaniu 
i udało się wejść do finału. 
Przed samym finałowym gło-
sowaniem w telewizji także 
mobilizowaliśmy naszych 
znajomych i ludzi, którzy 
obserwują nas w mediach 
społecznościowych. Wszyst-
kie trzy finałowe kolędy 
zostały pokazane w telewizji, 
a po ogłoszeniu wyników 
nasz utwór, jako zwycięski, 
był puszczony jeszcze raz.

Miała okazję obejrzeć 
was cała Polska.
– Najbardziej cieszymy się, 
że znowu zrobiło się o nas 
głośno tutaj, w mieście, 
w którym działamy. Przez 
ten konkurs wytworzyło się 
dużo pozytywnej energii.

Czy poza prestiżem 
jest jakaś nagroda?
– jeszcze do nas nie dotarła, 
z tego co wiemy, ma to być 
sprzęt komputerowy. Ponie-
waż nagroda nie była dla nas 
najistotniejsza, od początku 
mieliśmy pomysł, że jeśli 
wygramy, to przekażemy ten 
sprzęt na cele charytatywne. 
Postaramy się znaleźć osobę 
czy instytucję, która najbar-
dziej takiego sprzętu potrze-
buje i przekażemy go jej.
Sw ●

zdjęcia dO kOnkurSu 
FOtOgraFicznegO 
tychy preSS phOtO 
Są przyjMOwane 
dO 19 Stycznia dO gOdz. 
23.59. w tyM rOku 
OrganizatOr wyMaga 
przeSŁanie zdjęć tylkO 
i wyŁącznie w FOrMie 
elektrOnicznej. 
kOnkurS jeSt częścią 
FeStiwalu FOtOgraFii 
dOkuMentalnej tychy 
preSS phOtO. OgŁOSzenie 
wyników zaplanOwanO 
na 13 Marca 2021 r. pula 
nagród wynOSi 3 tyS. zŁ.

Tychy Press Photo nieprzerwanie 
odbywa się od 2001 roku, kiedy 
to udział wzięło zaledwie siedmiu 
uczestników. Wówczas konkurs 
był przeznaczony tylko dla foto-
reporterów. W 2005 r. poszerzo-
no formułę konkursu, otwierając 

go dla amatorów. – Na konkurs 
można zgłaszać dokumental-
ne zdjęcia pojedyncze lub fo-
toreportaże, liczące do 8 ujęć. 
Każdy uczestnik może zgłosić 
łącznie do 20 zdjęć. Fotografie 
mogą być wcześniej publikowa-
ne, mogą również brać udział 
w innych konkursach fotogra-
ficznych. Tak jak w poprzednich 
edycjach, jurorzy podejmując de-
cyzje nie powinni wiedzieć, kto 
jest autorem zdjęcia, dlatego nie 
można umieszczać na nich żad-
nych podpisów ani tzw. znaków 
wodnych pozwalających ziden-
tyfikować uczestnika. Podsta-
wowe zasady konkursu są ta-
kie jak wcześniej: mogą w nim 
wziąć udział osoby fotografujące, 
mieszkające lub pracujące w mi-
nionym roku w Tychach, a tak-
że osoby niezwiązane z Tychami, 
ale w tym przypadku zgłaszane 
do konkursu fotografie muszą 

być wykonane na terenie na-
szego miasta. Nie trzeba być za-
wodowym fotografem ani pub-
likować w mediach. Wszystkie 
zdjęcia muszą być co do zasady 
wykonane w 2020 roku – zazna-
czają organizatorzy.

Nagrody pieniężne funduje 
Miejska Galeria Sztuki OBOK, 
będąca integralną częścią Te-
atru Małego w Tychach, która 
jest głównym organizatorem 21. 
edycji imprezy, a współorganiza-
torami są Dominik Gajda i Mar-
cin Zimnal. W poprzednich edy-
cjach gośćmi imprezy byli m.in. 
Chris Niedenthal i Andrzej Gry-
giel (laureaci World Press Pho-
to) oraz Mariusz Forecki, Ar-
kadiusz Gola, Marek Lapis, 
Arkadiusz Ławrywianiec i Ma-
ciej Moskwa. Szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronie 
tychypressphoto.pl
kaMil peSzat ●

Orszak Trzech Króli w tym roku 
odbywał się tylko w formie ma-
łych wydarzeń transmitowanych 
za pośrednictwem stacji telewi-
zyjnych lub kanałów interne-
towych. Orszakowej transmisji 
w TVP towarzyszył ogłoszony 
wcześniej przez Fundację Or-
szak Trzech Króli konkurs kolę-

dowy. Jego pierwszy etap odbył 
się poprzez głosowanie na stro-
nie internetowej orszak.org. Trzy 
nagrania, które zdobyły najwię-
cej głosów internautów, przeszły 
do telewizyjnego finału.

Wśród tych trzech najlep-
szych – o czym pisaliśmy przed 
tygodniem – znalazła się kolęda 

w wykonaniu chóru God’s Pro-
perty. Wszystkie trzy nagrania 
zostały zaprezentowane 6 stycz-
nia na antenie TVP, a po 45-mi-
nutowym głosowaniu ogłoszono 
zwycięzcę. Okazał się nim ty-
ski chór gospel, który zgroma-
dził 340 głosów, wyprzedzając 
Grójecką Orkiestrę Kameralną 
(238) i Przedszkole w Adamów-
ce (182).

Chór God’s Property działa 
przy Miejskim Centrum Kultury 
w Tychach i przy wsparciu parafii 
św. Marii Magdaleny. Skupia oko-
ło 30 osób. Założycielem i dyry-
gentem jest Adam Saczka.
Sylwia witMan ●

FotograFia w pandeMii
ruSzyŁ nabór zdjęć dO kOnkurSu FOtOgraFicznegO tyChy PReSS PhOtO.

„Tyszanie: Święto Miasta” – najlepsze zdjęcie Tychy Press Photo 2020, autorstwa Ireneusza Kaźmierczaka. 

Święto trzeCh króli 
z god’s property
MiMO cOvid-19 nagrali świąteczny teledySk, KtóRy ZaIStNIał W teLeWIZyjNyM 
PROGRaMIe.

Fragment zwycięskiego teledysku „Kiedy nadejdzie czas”.

Adam Saczka

Yo
u T

ub
e 

rOZmOWa Z aDamem sacZką

chór gOSpel gOd’S prOperty z tychów 
zOStaŁ kOlędOwą gwiazdą tvp. 6 Stycznia 
w tranSMitOwanyM na żywO prOgraMie 
telewizji pOlSkiej O OrSzaku trzech króli 
OdbyŁO Się gŁOSOwanie na najlepSze wykOnanie 
kOlędy lub paStOraŁki. najwięcej gŁOSów 
zdObyli tySzanie, którzy zaprezentOwali 
Swój najnOwSzy klip „kiedy nadSzedŁ czaS”.
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dOSkOnale znany 
tySzanOM adreS 
kultura.tychy.pl 
w rOku 2021 przywitaŁ 
naS w nOwej OdSŁOnie. 
adMiniStratOr StrOny 
– MiejSkie centruM 
kultury w tychach 
– wyjaśnia, że celeM 
zMian byŁO pO pierwSze 
Odświeżenie wizualne 
witryny, a pO drugie 
dOStOSOwanie jej 
dO cOraz bardziej 
„zdalnegO” 
FunkcjOnOwania 
kultury.

Nowa strona ruszyła czwartego 
stycznia, ale przygotowania do jej 
uruchomienia trwały od połowy 
roku 2020 i uczestniczyli w nich 
promotorzy wszystkich instytu-
cji kultury w mieście (Muzeum 
Miejskie, Teatr Mały, Orkiestra 
Aukso, młodzieżowe domy kul-
tury, Miejska Biblioteka Pub-

liczna). – W tej chwili wszystko 
dzieje się w internecie, a stara 
strona pamiętała czasy, gdy tego 
typu medium dla instytucji kul-
tury było nowością. Wymagała 
już odświeżenia – mówi Małgo-
rzata Król, dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury. – Wykorzysta-
liśmy tę okazję, by zebrać wszyst-
kie instytucje kultury w mieście 
i stworzyć wspólnie kanał in-
formacji przystający do współ-
czesnych warunków. Nie były 
to więc tylko nasze – Miejskie-
go Centrum Kultury – pomysły, 
lecz wspólna praca.

Czym, oprócz szaty graficznej, 
różni się nowa strona od starej? – 
Daje inne możliwości technicz-
ne – wyjaśnia Małgorzata Król. 
– Oprócz zapowiedzi, mamy te-
raz możliwość zamieszczania ob-
szernych relacji zdjęciowych i fil-
mowych z imprez, które już się 
odbyły. Tej możliwości wcześniej 
nie było. Strona w nowej szacie 
graficznej wpisuje się w szerszą 

strategię promocji wydarzeń kul-
turalnych w Tychach. Składać się 
będą na nią docelowo trzy kanały. 
Oprócz strony internetowej, in-
formacje o nadchodzących wy-
darzeniach na tablicach citylight 
w przestrzeni miasta. Trzecim ka-
nałem będzie papierowe wydanie 
informatora kulturalnego, który 
jest na razie w planach. Wiadomo 
jednak, że wszystkie te trzy kana-
ły będą tworzyć spójny wizualnie 
system, z tą samą szatą graficz-
ną, by łatwiej było z potoku in-
formacji „wyławiać” te dotyczą-
ce kultury.

Na stronie kultura.tychy.pl 
można w prosty sposób wyszu-
kać wydarzenia pod kątem rodza-
ju imprezy (koncerty, wystawy, 
spektakle) lub do kogo jest przede 
wszystkim przeznaczona (np. dla 
dzieci). Oprócz informacji o bie-
żących wydarzeniach, publiko-
wane są też rozmowy z twórcami 
kultury w cyklu „Miasto Całkiem 
Kulturalne”. Sw ●

kultura w nowej 
odsłonie
Od nOwegO rOku StrOna kultura.tychy.pl Ma NOWą SZatę GRafICZNą I NOWe 
fuNKCjONaLNOŚCI.
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komunikaty

W okresie świąt Bożego Na-
rodzenia, aż do Święta Trzech 
Króli, przy budowanym koś-
ciele św. Franciszka i św. Klary 
(przy ul. Paprocańskiej) można 
było zwiedzać tradycyjną Żywą 
Szopkę. Owce, kucyki, osiołek, 
kozy, a także stajenka z figurami 

Świętej Rodziny i Trzech Kró-
li rozlokowały się w tym roku 
w nowej przestrzeni, przygoto-
wanej od północnej strony kom-
pleksu klasztornego. To miejsce 
będzie już co roku służyć na po-
trzeby Żywej Szopki oraz przy 
organizacji innych wydarzeń. 

Jest tu placyk, na którym wie-
czorami rozpalane było ognisko, 
a także zabudowania pozwalają-
ce zorganizować punkty gastro-
nomiczne – co niestety w tym 
roku było niemożliwe z uwagi 
na zagrożenie COVID-19. 
Sw ●

żywa szopka u FranCiszkanów
będzie MiaŁa już Stałe MIejSCe.
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twoje tychy: jak minęło 
panu dzieciństwo? czy dużo 
pamięta pan z tamtego 
powojennego okresu?
saNisłaW taNDyrak: 
– Urodziłem się w grudniu 
1946 roku we wsi Hłomcza 
koło Birczy w Bieszczadach 
w rodzinie chłopskiej. Mama 
Janina zajmowała się domem 
i wychowaniem mojego 
licznego rodzeństwa. Oprócz 
mnie były bowiem jeszcze dwie 
siostry i trzech braci. Ojciec 
Jan, z zawodu pszczelarz, 
pilnował gospodarstwa. 
Rodzice mieli wcześniej dom 
w miejscowości Kuźmina, któ-
ry w 1945 roku został spalony 
przez bandy UPA. Tacie udało 
się wynająć pokój u sołtysa, 
gdzie chwilowo zamieszkali-
śmy razem z dziadkiem, ojcem 
taty. Gdy przyszedłem na świat 
przenieśliśmy do miejscowości 
Ropienka, w której wydobywa-
no ropę naftową. Zasiedliliśmy 
wolno stojący dom po rodzinie 
żydowskiej, która została 
wymordowana przez Niemców. 
Obok nas mieszkali rodzice 
mojej mamy. Oprócz tego 
było tam dużo Ukraińców, 
z którymi zaprzyjaźniliśmy 
się i świętowaliśmy wspólnie 
najpierw katolickie Boże Naro-
dzenie, a potem prawosławne.

W Ropience zaczął się 
dramat rodzinny. Mama 
w wieku 36 lat zachorowała 
na zapalenie opon mózgowych 
i z braku opieki lekarskiej 
zmarła. Miałem 5 lat, brat miał 
1,5 roku a najmłodsza siostra 
4 miesiące. Dorastaliśmy 
pod opieką ojca i dziadka. 
Dziadek, który był analfabetą, 
nauczył mnie porządku i całe 
życie byłem rygorystą. Było 

to bardzo smutne dzieciństwo 
wypełnione pracą na roli, 
wypasaniem naszych trzech 
krów itd. Mieliśmy też 
konia, bez którego nie można 
byłoby uprawiać ziemi, naszej 
żywicielki. Nie znałem słowa 
przedszkole. Na zabawy latem 
nie było czasu, zimy były bar-
dzo surowe, budowaliśmy igloo 
ze śniegu i jeździliśmy na san-
kach. W naszej wiosce nie 
było prądu, a co za tym idzie 
także telewizora czy pralki.

ale smutne lata dzieciństwa 
kiedyś się skończyły 
i przyszedł czas na szkołę?
– W 1953 roku rozpocząłem 
siedmioklasową szkołę 
podstawową, która znajdowała 
się 1,5 km od domu. W szkole 
na szczęście był prąd, ale 
lekcje w domu odrabiałem 
przy lampie naftowej. Tata 
w międzyczasie został na krót-
ko sołtysem i zakupił radio 
na baterie, które było jedynym 
źródłem informacji we wsi 
i oknem na świat. Słuchaliśmy 
z zapartym tchem m.in. 
radia Wolna Europa, która 
przekazywała wiadomości 
o wydarzeniach na Węgrzech 
w 1956 roku. Wtedy też 
pojawiła się w naszym życiu 
macocha z dwoma synami. 
Lubiłem się uczyć i byłem 
dobrym uczniem. Bardzo 
dużo czytałem, byłem stałym 
bywalcem szkolnej biblioteki, 
prawdziwym molem książ-
kowym. Pod koniec szkoły 
podstawowej kierowniczka 
Bełtowska przyszła do ojca 
z propozycją zabrania mnie 
z trzema innymi uczniami 
na egzaminy do technikum 
w Sanoku. Ojcu ten pomysł 

nie za bardzo się podobał, 
bo potrzebował rąk do pracy 
na roli i przy pasiece, ale kie-
rowniczce nie mógł odmówić.

rozumiem, że jako dobry 
uczeń nie miał pan problemów 
z egzaminami wstępnymi 
i szkoła średnia była kolejnym 
etapem pana edukacji? jak 
pan wspomina ten okres?
– Jako jedyny z naszej wiejskiej 
czwórki zdałem do Technikum 
Mechanicznego im. gen Świer-
czewskiego. Koledzy musieli 
zadowolić się zawodówką. Dla 
mnie zaczęło się nowe życie. 
Jako „półsierota” dostałem 
miejsce w internacie. W domu 
często nie było nic do jedzenia, 
szczególnie na przednówku, 
a tutaj jadłem regularnie 
smaczne posiłki. Miałem 
wspaniałych nauczycieli m.in. 
prof. Dziduszko od elektro-
techniki, byłego wykładowcę 
Politechniki Lwowskiej. 
Nauczyciel historii Wojciech 
Sołtys mimo trudnych czasów 
bardzo przystępnie tłumaczył 
różne wydarzenia. Byłem 
ulubieńcem polonistki Marii 
Bruna z rodu szlacheckiego. 
Była bardzo wymagająca. 
Za jeden błąd ortograficzny 
groziła „lufa” (dzisiaj jedynka). 
Przy internacie była ogromna 
sala gimnastyczna, na której 
wyżywałem się sportowo. 
Grałem wieczorem z kolegami 
w szczypiorniaka, siatkówkę 
i koszykówkę. Do domu 
jeździłem na Boże Narodzenie, 
Wielkanoc i wakacje. Ojciec 
wykorzystywał mnie wtedy 
do kręcenia miodu. Za zarobio-
ne pieniądze kupowałem sobie 
przybory szkolne. W 1965 
roku zdałem bez problemu 

maturę. Miałem ambitne 
plany, aby iść na studia, ale 
nie miałem tzw. promotora. 
I tutaj nastąpił kolejny zwrot 
w moim życiu. Na wakacje 
przyjechała do Ropienki 
w odwiedziny do rodziny 
dziewczyna z Sosnowca. Coś 
między nami zaiskrzyło i....

poszedł pan za głosem serca?
– Tak, przyjechałem na Śląsk 
i rozpocząłem pracę jako 
monter w dużym zakładzie 
Energomontaż Południe. 
Budowaliśmy elektrociepłow-
nię na Koszutce w Katowicach. 
To było duże wyzwanie, 
a mnie zaczęło szukać wojsko. 
Wróciłem kiedyś na kwaterę 
prywatną na ulicy Mariackiej, 
a gospodyni przekazuje 
mi wezwanie do Wydziału 
Meldunkowego. Zgłosiłem 
się i dostałem powołanie 
do Marynarki Wojennej. To był 
dla mnie prawdziwy szok. Wy-
lądowałem w Ustce w okresie 
unitarnym, przygotowującym 
do przysięgi. Był tam ze mną 
przyszły premier Leszek Miller, 
ale ze względu na swój niski 
wzrost został skierowany jako 
elektryk na okręty podwodne, 
a ja jako motorzysta na okręty 
ratownicze. Pływaliśmy po Bał-
tyku od Gdyni do Świnoujścia. 
Zaczęło mi się to podobać, 
cały czas coś się działo.

W wojsku uzyskałem stopień 
mata, miałem dobre referencje 
i propozycję pracy z Polskich 
Linii Oceanicznych i Polskiej 
Żeglugi Morskiej. Ale popeł-
niłem wielki błąd życiowy 
i zrezygnowałem. Dziewczyna 
z Sosnowca nie wytrzymała 
próby czasu, więc wróciłem 
na krótko w Bieszczady. 

Tam jednak nie zagrzałem 
długo miejsca, ciągnęło mnie 
na Śląsk. Dostałem dobrze 
płatną pracę jako technik 
gospodarki remontowej na ko-
palni „Mortimer Porąbka” 
koło Dąbrowy Górniczej. 
W międzyczasie poznałem 
moją przyszłą żonę, która 
pracowała w hotelu „Katowice” 
i pochodziła z okolic Gorlic. 
W 1973 roku miałem konflikt 
z moim szefem dotyczący 
pracy zawodowej i zacząłem 
myśleć o jej zmianie. Mówi się, 
że w życiu nie ma przypadków, 
a ja przez przypadek wyczyta-
łem w „Trybunie Robotniczej”, 
że poszukują pracowników 
do powstającej w Tychach 
Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych. Na dodatek 
potrzebowali technologów 
konstrukcji spawalniczych. 
I to było coś dla mnie!

i tak znalazł się pan w tychach 
i pozostał do dzisiaj. jakie były 
początki na nowym miejscu?
– Przyjechałem do budującej 
się fabryki na rozmowę 
do głównego technologa 
i od razu dostałem ofertę 
pracy, którą przyjąłem. 
Zamieszkałem na kwaterze 
prywatnej w Bieruniu, w 1974 
roku wziąłem ślub, po którym 
otrzymaliśmy dwupokojowe 
mieszkanie na osiedlu H 
w Tychach. Gdy na świat 
przyszły dzieci, otrzymaliśmy 
większe lokum, w którym 
z żoną mieszkamy do dzisiaj.
Fabryka wtedy to była jedna 
wielka budowa. W 1976 roku 
nastąpiło oficjalne urucho-
mienie produkcji. Przez 10 lat 
pracowałem w technologii, 
potem awansowałem na kie-
rownika sekcji. To wiązało się 
z moimi częstymi wyjazdami 
do fabryki–matki w Turynie 
i Cassino. Gdy obejmowałem 
stanowisko technologa, 
to wszystkie prace były wyko-
nywane ręcznie. We Włoszech 
zafascynowała mnie automa-
tyka, którą powoli zaczęliśmy 
wprowadzać w Polsce. 
Jeździłem na odbiory linii 
automatycznej, a w Tychach 
dozorowałem ich montaż. 
W 1983 roku dostałem 
propozycję objęcia stanowiska 
zastępcy szefa potężnego Wy-
działu Spawalniczego, którą 
przyjąłem i pozostałem tam 
przez 25 lat, do emerytury 
w 2008 roku. W pracy byłem 
rygorystą, lubiłem punktual-
ność i porządek. Pracownicy 
wiedzieli z kim mają do czy-
nienia i zaakceptowali mnie, 
a nawet polubili, bo zawsze 
mieli moje poparcie, jeśli trze-
ba było pomóc. Integrowałem 
całą załogę, nie należałem 
do żadnej partii, ale miałem 
uważanie u dyrekcji, szczegól-
nie u dyrektora Arleta. Do tej 
pory spotykamy się przy róż-
nych okazjach i wspominamy.

Od 1992 roku fabryka 
przyjęła nazwę Fiat Auto 

Poland. Przed nadaniem 
nazwy sytuacja zakładu nie 
była ciekawa, były strajki, 
ale wszystko się pomyślnie 
zakończyło. Na moich oczach 
FSM przekształcała się 
w bardzo nowoczesny zakład 
automatyczny, w szczególności 
na moim wydziale. Często 
towarzyszyłem grupom zwie-
dzających z innych zakładów 
motoryzacyjnych Europy jako 
znający tematykę. Było się 
czym pochwalić. Nawet Japoń-
czykom otwierały się oczy.

od kilkunastu lat jest pan 
na emeryturze. nie tęskni pan 
za pracą? nie narzeka na nudę?
– Przeszedłem na emeryturę 
po 35 latach pracy w FSM 
i Fiat Auto Poland. Dostałem 
taką odprawę, że zaczęliśmy 
z żoną podróżować. Nasz 
pierwszy wyjazd to była 
wycieczka życia. Udaliśmy 
się na 2 miesiące do córki 
do Chile, która wyszła tam 
za mąż i uczy języka angiel-
skiego. Zwiedziliśmy z nią cały 
kraj, m.in. pustynię Atacama, 
Park Narodowy Torres del 
Paine i cieśninę Magellana. By-
liśmy także w Peru na Machu 
Picchu. Gdy pojawiły się 
wnuki, widujemy się z nimi 
co roku albo w Polsce, albo 
w Chile (w 2019 roku byliśmy 
razem na Wyspie Wielkanoc-
nej). Po Ameryce południowej 
udaliśmy się do USA na Dziki 
Zachód oraz zwiedzaliśmy 
Europę. Oprócz podróży lubię 
pracę w ogródku, szczególnie 
koszenie trawy, także sąsia-
dom, rano czytam gazety, po-
tem wędruję wokół Paprocan, 
a od roku uczestniczę w pracy 
Stowarzyszenia „Maluch 
126p”. Jesienią jeździmy 
z żoną na grzyby w Bieszczady 
i odwiedzamy znajomych 
z lat szkolnych. Na nudy nie 
ma czasu, jeśli się ma pasje.

Żyjemy w bardzo trudnych 
czasach pandemii, wypełnionych 
lękiem o przyszłość. 
szczególnie młodym ludziom, 
przyzwyczajonym do luksusów, 
trudno się odnaleźć. panu nie 
było lekko w okresie dzieciństwa 
i młodości, ale potem było 
tylko lepiej. co według 
pana jest ważne w życiu?
– Optymizm, pozytywne 
myślenie i wiara, że będzie 
lepiej, nawet jeśli jest źle. 
Biadolenie, narzekanie i kry-
tykowanie nic nie daje. Trzeba 
czasem przetrwać, aby żyć 
dalej. Ważne są prawdziwe 
przyjaźnie, oparcie na drugim 
człowieku w trudnym 
czasie. I rodzina i bliskie z nią 
kontakty. Zawsze cieszymy się 
na obiady z synem i jego córką, 
których mamy na miejscu 
w Tychach. Po burzy zawsze 
świeci słońce. Trzeba sobie 
nawzajem dodawać otuchy 
i żyć dalej, mimo wszystko.
rOzMawiaŁa:
danuta wencel ●

„babciu, dziadku, OpOwiedz SwOiM wnuczętOM”

Biadolenie niC nie daje
„jeśli chceSz być nadzieją przySzŁOści, MuSiSz przejąć pOchOdnię Od SwOjegO dziadka i babci”- pOwiedziaŁ papież FranciSzek pOdczaS światOwych dni MŁOdzieży 
w pOlSce w lipcu 2016 rOku. na ŁaMach „echa” w latach 2016-2018 ukazywaŁy Się wywiady z SeniOrkaMi i SeniOraMi z cyklu „babciu, dziadku OpOwiedz SwOiM 
wnuczętOM”. pOwStaŁa z nich kSiążka, która ukazaŁa Się we wrześniu 2019 rOku. wywiady cieSzyŁy Się dużą pOpularnOścią nie tylkO wśród ludzi StarSzych, 
Sięgali pO nie MŁOdzi Odkrywając w nich różne ciekawe, czaSaMi hiStOryczne rzeczy. na prOśbę trS wracaMy dO rOzMów z tySkiMi SeniOraMi tyM razeM 
na ŁaMach tygOdnika twOje tychy w nadziei, że będą One wSparcieM na te trudne czaSy pandeMii kOrOnawiruSa, które kiedyś Miną.

staNisłaW taNDyrak, lat 74, emerytowany pracownik fiata; żona anna, dzieci: Magdalena i Paweł, trójka wnucząt: Daniel, Lukas 
i agata. były przewodniczący Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i członek „Solidarność 80”, od kilkunastu miesięcy aktywny członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Maluch 126p”. Lubi podróże, spacery dookoła Paprocan, rozrywki umysłowe typu sudoku dla ekspertów, czyta książki 
podróżnicze i dokumenty oraz ogląda programy z National Geographic.
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autoreklama

z n a j d z i e c i e  n a S  w  n a S t ę p u jąc yc h  M i e j S c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtOrek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa 
– ul. Katowicka 9
æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3

æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, ul. Sadowa 4

æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o., 
ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46

æ  Pasaż Kultury Andromeda, 
ul. Baczyńskiego 2

æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 
Warszawy 26

æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, 
ul. Główna
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice 
ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21
æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

kariera/edukacja:

autO:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603 578 739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

uSŁugi:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE,SZAFY.NIE-
TYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZE-
RÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIASÓW 
NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA NO-
ŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS. 691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

Elektryk. Tel. 504 877 825

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Sprzątanie PIWNIC domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel. 691 577 335

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.-KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 

Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474

Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848

Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 604 
346 070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688

BLACHARSTWO- DEKARSTWO, BUDO-
WA ORAZ ROZBUDOWA DOMÓW. TEL. 
503-150-674.
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223
Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 
329. 

Introligatornia poleca usługi w zakresie 
introligatorstwa ogólnego 883 422 322
Remonty budowlane, wykończeniówka w 
Święta PROMOCJA 516044249

FinanSe:
Upadłość konsumencka 577 993 773

praca:
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 095 

nieruchOMOści:
KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416
Pilnie szukam mieszkań dla zdecydowa-
nych klientów. Oferta natychmiast wi-
doczna w 100 innych biurach nierucho-
mości.  Szybka i bezpieczna sprzedaż.  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. tel: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

Kupię bez pośredników mieszkanie do 
remontu lub działkę w Tychach. Gotówka. 
Tel 510 539 092 
GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 375

SPRZEDAM
SPRZEDAM MIESZKANIE  Tychy os. "O" 
2 pokoje 50,3 m2, 9p. tel. 694 141 767  
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Dom w Bielsku Białej, w pięknej zielonej, 
spokojnej okolicy. 2006 rok budowy. Par-
ter z poddaszem użytkowym na zagospo-
darowanej działce 1200 m2. Cena – 660 
000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel: 666 865 777 

Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca 
o stałych dochodach bez nałogów 663 
987 492
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335

Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. N, M-3 , 8 piętro, 51,5m2, cena 
259000zł VIPART 509 733 977
Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, cena 
239000zł VIPART 509 733 977
Czechowice, M-2 , 7 piętro,31,2m2,cena 
150000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. Z, M-3, 49,6 m2, 2 piętro, cena 
245000zł VIPART 501 396 663
Tychy , oś. D M-3 po kapitalnym remoncie 
cena 312000zł VIPART 509 733 966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 
966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 
663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 166010 zł VIPART 790 855 188
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Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 360m2, dział-
ka 1020m2,cena 575000zł VIPART 501 
396 663
Gostyń, działka, pow.762m2m2,cena 
114300zł VIPART 501 396 663
Mieszkanie/Lokal pow.150 m2, Tychy, oś 
H.Parter-niska zabudowa  VIPART 501 
396 663

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję dobre 
warunki mogą być zadłużone oraz do re-
montu tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w Tychach i okolicy tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os E 1 pok pow 26 m2, balkon, cena 
144.000 zł tel.696-493-977, www.ihn.
com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os D 3 pok po remoncie, duży balkon 
na stronę południową www.ihn.com.pl
Tychy os B2 pokoje mieszkanie po re-
moncie niski blok www.ihn.com.pl 886-
309-196
Tychy os E 3 pokoje o pow. 60,80 m2 ni-
ski blok, balkon, tel.886-309-197, www.
ihn.com.pl
Do Wynajęcia Mikołów centrum 3 pok z 
miejscem parkingowym i komórką loka-
torską cena 1500 zł +media tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os B 2 pokoje 45 m2 
2 piętro cena 1500 zł+media+kaucja tel. 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym bu-
downictwie z garażem cena najmu 1990 
zł+media+kaucja tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym budow-
nictwie cena 1790 zł+media+kaucja 
tel.696493977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje os B 1500 zł 
+media+kaucja tel.733-476-805 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl

Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej z garażem o pow 129 m2 cena 465.000 
zł tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Katowice na sprzedaż dom z dwoma ga-
rażami 690.000 zł tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl

Zamiana mieszkania na mniejsze lub 
większe zadzwoń 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Szukam działki budowlanej Tychy Zawiść 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Szukam mieszkania Tychy, 2 pokoje z bal-
konem, zakup za gotówkę 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, ul. Cicha, super układ, dwa balko-
ny, mieszkanie jasne, 3 p., niski blok, 50 
m2, cena 215.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, ul. Sikorskiego, 71 m2, 3 pokoje, 
16 m2 taras, nowy blok, "do wejścia", 
cena 460.000 zł www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Elsne-
ra, 33 m2, 2 pokoje, 2 p., umeblowane, 
czynsz 1400 zł/mc+ media, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów, ul. Żwirki i Wigury, pow. 115 
m2, 6 pokoi, możliwość przerobienia na 
lokal, stan do remontu, czynsz 1500 zł/
mc plus media www.ASTON.com.pl 602-
627-610
Do wynajęcia mieszkanie Tychy-Suble, 
ul. Rodzeństwa Krzyżowskich 62,4 m2 
przestronne 2 pokoje, umeblowane, wy-
posażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 
101, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, różne lokalizacje, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Kobiór, ul. Błękitna, 707 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media w granicy i na działce, droga asfal-
towa, cena 159.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-671
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji 
całkowicie uzbrojona, ogrodzona, zago-
spodarowana, z małym domkiem, cena 
299.000 zł www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Lędziny Goławiec, super miejsce, ostat-
nia wolna działka 900 m2 w kompleksie 
kilkunastu parceli, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1300 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Żorska 1420 m2, działka budow-
lana, dostępne wszystkie media, cena 
426.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 399.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
110.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Działki w Beskidach duży wybór www.
ASTON.com.pl 531-823-300
Jankowice koło Pszczyny, nowoczes-
ny dom z całym wyposażeniem, cena 
780.000 zł, 519 595 674, www.ASTON.
com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530.000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224 m2, działka 
878 m2, cena: 550.000 zł  www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Stare Tychy, ul. Damrota, dom sze-
regowy, o pow. 325 m2, działka 607 m2, 
cena: 730.000 zł  www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 800.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec, ogromny dom wolno-
stojący, pow. 504 m2, działka 1715 m2, 
cena 2.850.000 zł www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Lokal na sprzedaż Tychy Żorska 4c, 98 m2, 
od dewelopera, cena 512.000 zł 519 595 
674 www.ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212

SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

zdrOwie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889 935 290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe! 

tranSpOrt:
TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWY-
WANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

kupię / SprzedaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

reklama autoreklama

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 7-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30-18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

ważne  
telefonymiejskie
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Bardzo dobrze bo od dwóch zwy-
cięstw rozpoczęli I-ligowe zma-
gania w nowym roku koszykarze 
GKS Tychy.

Po siedmiopunktowym trium-
fie w Opolu, podopieczni trenera 
Tomasza Jagiełki wyjechali w mi-
nioną sobotę do Kłodzka, gdzie 
ich rywalem był zespół Zetka-
my Doral Nysa. Gospodarze le-
piej rozpoczęli spotkanie i szybko 
objęli prowadzenie, jednak koń-

cówka pierwszej kwarty należała 
do tyszan, którzy po tej odsłonie 
prowadzili 21:16.

W drugiej kwarcie dominacja 
graczy GKS była już bezdyskusyj-
na. Przewaga gości rosła z minuty 
na minutę, by do przerwy osiągnąć 
20 punktów (28:48). Podobnie było 
i w trzeciej części meczu. Mimo 
starań gospodarzy, by za wszel-
ką cenę zbliżyć się do „Trójko-
lorowych”, zespół trenera Jagieł-

ki bardzo dobrze bronił, a przy 
tym systematycznie punktował, 
co sprawiło, że Zetkama nie tylko 
nie dogoniła tyszan, ale do finało-
wej kwarty przystępowała z jesz-
cze większym dystansem do GKS, 
który prowadził już 71:47.

Gospodarzom udało się za-
kończyć zwycięsko tylko czwar-
tą kwartę, jednak ogromnej prze-
wadze punktowej tyszan ani przez 
moment nie byli w stanie zagro-
zić. Ostatecznie GKS wygrał wy-
soko 87:68 i zajmuje czwarte 
miejsce w tabeli, ze stratą czte-
rech punktów do lidera z Wał-
brzycha.
Zetk ama DOral Nysa 
kłODZkO 68:87 GKS Tychy 
(16:21  12:27  19:23  21:16).
gks tychy: Śpica 16, Trubacz 
15, Karpacz 11, Kędel 11, Woro-
niecki 10, Stryjewski 9, Wrona 8, 
Grochowski 3, Ziaja 2, Wspaniały 
2, Mąkowski, Jakacki.

W najbliższą sobotę, 15 stycz-
nia drużyna trenera Tomasza Ja-
giełki po raz pierwszy w 2021 
roku zagra na własnym parkiecie. 
Mecz (bez udziału publiczności) 
z dziewiątym w tabeli zespołem 
TBS Śląsk II Wrocław rozpocznie 
się o godz. 17. ww  ●

W czwartek, 7 stycznia pił-
karze I-ligowego GKS Tychy 
wrócili po urlopach na obiek-
ty przy ul. Edukacji, by rozpo-
cząć przygotowania do rundy 
rewanżowej bieżącego sezo-
nu. Mają na nie sześć tygodni, 

bo pierwsze, zaległe spotkanie 
z ŁKS w Łodzi zaplanowano 
na 20 lutego.

Pierwsze dwa dni przebiega-
ły pod znakiem badań i testów, 
natomiast w miniony w ponie-
działek podopieczni trenera Ar-

tura Derbina weszli w regularny 
cykl, z dwoma jednostkami tre-
ningowymi każdego dnia.

Pierwszy trening „Trójkolo-
rowych” w nowym roku odwie-
dził z aparatem Tomasz Gon-
sior. WW ●

Sześć tygodni na przygotowania.

piłKArze wrócili

w dwóch tegorocznych spotkaniach I ligi tyszanie odnieśli dwa zwycięstwa.

KoMplet KoszyKArzy

W roku 2021 koszykarze GKS kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa.
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W Ostrowcu Świętokrzyskim 
rozegrano Zimowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów 14-lat w pły-
waniu. W zawodach wystarto-
wało prawie 600 zawodniczek 
i zawodników ze 147 klubów. 
Zawody zostały podzielone na 4 
sesje eliminacyjne, aby przepro-
wadzić je zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami COVID-
19.

MOSM Tychy reprezentowa-
li uczniowie Sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 19: Vanes-
sa Kędziora, Wiktoria Nowak, 
Aleksander Ławniczak oraz 
Kacper Kajdewicz, podopiecz-
ni pani trener Barbary Bara-
nowskiej. Najlepszym w ekipie 
okazał się Aleksander Ławni-
czak, który zakwalifikował się 
do finału A na dystansie 200 m 
st. klasycznym i zajął 8 miejsce 
w kraju. Poza tym wywalczył 
12. lokatę na 50 m st. klasycz-
nym i 15. miejsce na 100 m st. 
klasycznym.

Pozostałym zawodnikom nie 
udało się zakwalifikować do fina-
łów, ale znacząco poprawili swoje 
rekordy życiowe. lS ●

pływackie MP.

tyszAnin w FinAle

Jedyny tyski finalista zimowych MP Aleksander 
Ławniczak z trenerka Barbarą Baranowską. 
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W minionym tygodniu hoke-
iści GKS Tychy rozegrali trzy 
ligowe spotkania i choć dwa 
z nich wygrali, to jednak for-
ma wciąż daleka jest od mi-
strzowskiej.

Po pucharowej porażce z Unią 
Oświęcim tyszanie pojechali po-
prawić sobie nastroje do Toru-
nia. Niestety, zawodnicy Energi 
nie chcieli im tego ułatwić i roz-
strzygnęli mecz już w dwóch 
tercjach, po których prowadzili 
5:1. Zryw GKS w końcówce nie 
na wiele się zdał i ostatecznie 
mistrz kraju poległ 3:6.
kh eNerga tOruń – gks ty-
chy 6:3 (3:1, 2:0, 1:2). Gole dla 
GKS: Gościński (4’), Pociecha 
(46’) i Galant (47’).

W ramach 26. kolejki GKS za-
grał u siebie z Zagłębiem i wy-
grał pewnie 7:3, ale w miarę do-
brą i skuteczną grę podopieczni 
trenera Krzysztofa Majkowskie-
go pokazali tylko w pierwszej ter-
cji, wygranej 4:1. W pozostałych 
dwóch odsłonach tyszanie mę-
czyli się okrutnie z outsajderem 
i na pewno nie było na lodzie wi-
dać, że grają drużyny z przeciw-
ległych biegunów tabeli.
gks tychy – ZagłęBie sOs-
NOWiec 7:3 (4:1, 1:1, 2:1). Gole 
dla GKS: Mroczkowski (5’), 
Wronka (12’ i 36’), Marzec (14’), 
Seed (16’), Galant (55’), Pocie-
cha (58’).

Jeszcze słabszego, bo ostatnie-
go w tabeli rywala mieli tyszanie 

w niedzielę. Ambitny zespół bę-
dącego w tragicznej sytuacji fi-
nansowej Stoczniowca postawił 
mistrzom Polski silny opór i nie-
mal pół godziny bronił bezbram-
kowego remisu. Dopiero gol Pa-
tryka Wronki w 28’ otworzył 
rezultat, który 20 sekund przed 
końcową syreną ustalił Rzeszutko. 
W spotkaniu w Gdańsku zadebiu-
tował w barwach GKS nowy na-
bytek zza oceanu – Kanadyjczyk 
Alex Tonge. Drugi z zakontrak-
towanych graczy, Paul Szczechu-
ra ma dołączyć do swojego brata 
Alexa pod koniec stycznia.
gkh stOcZNiOWiec gDańsk 
– gks tychy 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). 
Gole: Wronka (28’) i Rzeszutko 
(60’). ww ●

hokeiści co prawda wygrywają, ale…

… nie przeKonują
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w jak wielka ucieczka
W latach 80. XX Wieku Wielu POlskich sPOrtOWcóW 
ZDecyDOWałO się Na POZOstaNie Za graNicą. 
NajgłOśNiejsZe Były uciecZki BramkarZa 
Piłkarskiej rePreZeNtacji jacka jareckiegO, 
BOksera DariusZa michalcZeWskiegO cZy mistrZa 
OlimPijskiegO W skOku O tycZce WłaDysłaWa 
kOZakieWicZa. Na liście „uciekiNieróW” ZNalaZł się 
także as hOkejOWegO gks tychy aNDrZej małysiak.

„Mały” był synem znakomitego hokeisty Górnika i GKS Katowice, 
Kazimierza „farby” Małysiaka. W sezonie 1980/81, razem ze swoi-
mi dobrymi kolegami z GKS Katowice: henrykiem Gruthem i Wi-
toldem Pułką, zasilił tyski zespół. Małysiak junior z miejsca podbił 
serca tyskich kibiców. Grający w charakterystycznym kasku (do-
piero niedawno dowiedziałem się, że był to model „Stan Mikita”) 
napastnik strzelał dużo bramek, imponował szybkością i techni-
ką. Miał istotny wkład w ogromny sukces: w 1981 roku GKS tychy 
zdobył brązowy medal ligi, pierwszy w historii klubu.

Małysiak grał też z powodzeniem w hokejowej reprezentacji 
Polski. Wiosną 1982 roku kadra pojechała do Klagenfurtu (au-
stria) na mistrzostwa świata grupy b. Po wprowadzeniu 13 grud-
nia 1981 roku na terenie kraju stanu wojennego zawieszone zo-
stały m.in. zagraniczne wyjazdy polskich sportowców. hokejowa 
reprezentacja była jedną z pierwszych drużyn, które w tym czasie 
zostały wypuszczone przez PRL-owskie władze na Zachód.

Na MŚ poszło hokeistom nie najlepiej, bo zajęli dopiero trze-
cie miejsce za NRD i gospodarzami turnieju. Na dodatek polska 
ekipa wróciła do domu w okrojonym składzie. Małysiak razem 
z zawodnikami Podhala justynem Denisiukiem i bogusławem 
Majem zdecydowali, że nie wracają do kraju.

Przy okazji pisania książki „jeszcze tylko jeden gol” skontakto-
wałem się telefonicznie z mieszkającym w Niemczech Małysia-
kiem. Chętnie przystał na rozmowę i opowiedział o szczegółach 
swojej „ucieczki”.

– Straszne czasy. żeby coś załatwić w sklepie czy na stacji 
benzynowej, trzeba było mieć znajomości. Miałem niespełna 
dwadzieścia pięć lat i zdawałem sobie sprawę, że życie może 
wyglądać inaczej, lepiej. Wiedziałem, jaka kara mnie czeka, że nie 
zagram już więcej w reprezentacji i nie pojadę na igrzyska, ale 
to była ostatnia okazja, żeby coś zmienić – mówił mi hokeista.

Po ceremonii zakończenia mistrzostw Małysiak i Maj (Denisiuk 
odłączył się od ekipy już wcześniej) poinformowali działaczy, 
że nie wracają. Część zawodników już wcześniej wiedziała o pla-
nach trójki kolegów, ale dla kibiców to był szok.

Obaj hokeiści przenocowali w mieszkaniu austriackiego dzien-
nikarza. Następnego dnia przyszli jeszcze na dworzec kolejowy 
w Klagenfurcie, aby pożegnać się z wsiadającymi do pociągu 
hokeistami i trenerami.

Paszporty zawodników w czasie zagranicznego wyjazdu znaj-
dowały się w rękach kierownika reprezentacji. Małysiak w nie-
mieckim konsulacie otrzymał jednak dokument uprawniający 
do jednorazowego przekroczenia granicy i znalazł się w obozie 
przesiedleńczym we friedlandzie koło Getyngi. Karierę sporto-
wą kontynuował w niemieckich klubach (m.in. eCD Iserlohn, 
Duisburger SC, eRC Ingolstadt).

Cała trójka „uciekinierów” w maju 1982 roku została przez 
PZhL dożywotnio zdyskwalifikowana. GKS tychy stracił najlep-
szego napastnika. W pierwszym ataku miejsce Małysiaka zajął 
Marian Drasyk. W sezonie 1981/82 poważnie osłabiony tyski 
zespół zajął dopiero siódme miejsce.

andrzej Małysiak do Polski ponownie wybrał się dopiero pod 
koniec lat 80. piOtr zawadzki, tySka galeria SpOrtu ●

alFabet tgS

Słynna pierwsza piątka GKS-u Tychy z początku 
lat 80. Od lewej: Witold Pułka, Józef Chrząstek, Andrzej Małysiak 

(klęczy), Adam Worwa i Henryk Gruth.
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KingA 
w KAdrze
W Bielsku-Białej rozegrano eli-
minacje do kadry wojewódzkiej 
młodzików i młodziczek (zawod-
nicy i zawodniczki z roczników: 
2006, 2007 i 2008).

Bardzo dobrze spisała się repre-
zentantka KS Ippon Tychy Kin-
ga Cichoń, która zdobyła drugie 
miejsce, pokonując w decydującej 
walce, zawodniczkę z Gliwic efek-
townym rzutem uchi-mata, oce-
nionym przez sędziów na ippon. 
Dzięki temu podopieczna trener 
Urszuli Bożek zakwalifikowała się 
do kadry wojewódzkiej młodzi-
ków i młodziczek. lS ●

SześciOrO zawOdniczek 
i zawOdników Mkp 
wOdnik 29 tychy 
reprezentOwaŁO klub 
w najważniejSzych 
krajOwych zawOdach – 
MiStrzOStwach pOlSki.

Wiktoria Radek i Emilia Słabosz 
startowały w mistrzostwach Pol-
ski juniorów 15-letnich w Łodzi, 
pod opieką trener Anny Zawadz-
kiej. Zawodniczki zaprezentowa-
ły znakomitą formę, poprawiając 
rekordy życiowe, dzięki czemu 

uzyskały awans do finałów mi-
strzostw Polski. Objawieniem 
mistrzostw okazała się Wiktoria 
Radek, która w swoim koron-
nym stylu klasycznym na 50, 
100 i 200 m poprawiała rekor-
dy Śląska i zdobyła swoje dwa 

pierwsze medale. W konkuren-
cji 100 m zdobyła srebrny medal, 
natomiast po tytuł mistrzowski 
sięgnęła na 200 m stylem kla-
sycznym z wynikiem 2.29.7. 
Emilia Słabosz dwukrotnie za-
jęła czwarte miejsce: w konku-
rencji 400 m stylem zmiennym 
oraz w wyścigu na 800 m stylem 
dowolnym.

W Lublinie natomiast rywali-
zowali pływacy w kat. wiekowej 
17-18 lat. Dwukrotnie złote me-
dale w konkurencji 100 i 200 m 
stylem klasycznym zdobył Da-
wid Wiekiera, który w finałach 
poprawiał swoje rekordy życiowe. 
W finale 200 m stylem klasycz-
nym startował także nasz drugi 
żabkarz Kacper Komorowski. Ja-
kub Poprawa Jakubas i Jakub Giel 
w swoich wyścigach poprawiali 
swoje rekordy życiowe.

Podczas mistrzostw Polski 
seniorów w Olsztynie drużynę 
MKP Wodnik reprezentowali 
Dawid Wiekiera i Kacper Komo-
rowski. Dawid wystartował dwu-
krotnie w finale A – na 100 m sty-
lem klasycznym zajął 8. miejsce, 
a w wyścigu na 200 m był 6. W fi-
nale B na 200 m stylem klasycz-
nym wystartował Kacper Komo-
rowski. lS ●

W czwartek, 7 stycznia gościem spotkania w Muze-
um Miejskim w Tychach była Anna Sulińska, autor-
ka wydanej w ub. roku książki „Olimpijki”. W trakcie 
rozmowy online z Piotrem Zawadzkim, kierownikiem 
Tyskiej Galerii Sportu, autorka opowiadała m.in. o pol-
skich medalistkach olimpijskich – bohaterkach swojej 
książki, kulisach jej powstawania, a także szokujących 
czasem związkach pomiędzy sportem i polityką czasów 

PRL. Spotkanie było jednym z wydarzeń towarzyszą-
cych wystawie (czasowo zawieszonej) „To idzie mło-
dość. Życie sportowe na placu budowy socjalizmu”.

Na pochodzącym z książki „Olimpijki” zdjęciu: 
I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka gratu-
luje polskim siatkarkom zdobycia brązowego me-
dalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964 
roku. kg ●

Sportowe spotkanie w Muzeum Miejskim

rozMowy o „oliMpijKAch”

Kinga Cichoń.
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na podiuM Mistrzostw polski
4 Medale, 16 fINałóW PłyWaKóW MKP WODNIK.

Pływaczki i pływacy MKP Wodnik 29 Tychy przyzwyczaili nas już do tego, 
że z ogólnopolskich imprez przywożą każdorazowo garść medali.
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kOziOrOżec 22.Xii-19.i
Sprawy rodzinne mogą się skomplikować, dla-
tego będziesz sobie musiał wszystko na nowo 
poukładać. Ktoś zainspiruje Cię do wielkich 
działań.

wOdnik 20.i-18.ii
W swoim związku postaraj się mniej analizować. 
Czuj i żyj chwilą, a wszystko ułoży się po twojej 
myśli. Dobry czas na rozpoczęcie diety.

ryby 19.ii-20.iii
Czekają Cię niełatwe rozmowy związane z pie-
niędzmi. Walcz o swoje i o przywileje, które Ci się 
należą, a w końcu dopniesz swego.

baran 21.iii-20.iv
Wciąż poszukujesz swojej drugiej połówki? 
Za sprawą Księżyca strzała amora może właśnie 
teraz Cię trafić.

byk 21.iv-21.v
Działaj ostrożnie! Niekorzystna opozycja gwiazd 
zwiastuje wiele niezamierzonych pomyłek. Stra-
cisz zdolność obiektywizmu, na szczęście tylko 
na chwilę.

bliŹnięta 22.v-20.vi
flirtuj i ciesz się życiem, bo to otworzy Cię 
na świat i nową miłość. W życiu osobistym nad-
chodzą wielkie zmiany.

rak 21.vi-22.vii
Nie szastaj pieniędzmi, bo więcej wydasz niż 
zarobisz. jeżeli pogubiłeś się w swoim związku, 
postaw na szczerą rozmowę.

lew 23.vii-22.viii
Przestań skupiać się na niedostatkach, tylko na tym, 
co możesz jeszcze osiągnąć. Korzystaj ze swej wie-
dzy i nie daj sobie wmówić, że nie masz racji.

panna 23.viii-22.iX
Gwiazdy będą Ci sprzyjać! Na horyzoncie przy-
pływ gotówki. W życiu osobistym prawdziwa 
sielanka.

waga 23.iX-23.X
W kwestiach miłosnych trzymaj się osób bardziej 
doświadczonych i słuchaj ich rad. Powodzenie 
na polu finansowym.

SkOrpiOn 24.X-21.Xi
W trwałym związku nadchodzi czas napięć 
i kłótni. Spokojnie to przeczekaj. W pracy działaj 
z rozmachem, bo to dobry czas na awans.

Strzelec 22.Xi-21.Xii
Zapowiada się spokojny tydzień. Nie angażuj się 
w cudze sprawy. Poukładaj swoje życie osobiste 
i oczekuj najlepszego.

Wróżka aDrasteja tel. 692 893 871

horosKop
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SudOku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

Hasło z krzyżówki nr 685: 
WITAMY W NOWYM ROKU.

6 paŹdziernika 2020 rOku. 
dOM aukcyjny chriStie’S 
w nOwyM jOrku. na aukcje 
traFia Obraz vincenta van 
gOgha „chŁOpka z dzieckieM 
na kOlanach”, który artySta 
MalOwaŁ w pierwSzych latach 
SwOjej twórczOści. eMOcje 
Sięgają zenitu, cO Ma MiejSce 
zawSze, gdy MOwa O twórcy 
„SŁOneczników” i „gwieŹdziStej 
nOcy”. Obraz OSzacOwanO 
na 3,2-3,8 Mln dOlarów, ale 
nawet tO nie Studzi zapaŁu 
licytujących. kwOta rOśnie. 
kiedy OpadŁ MŁOtek, cena 
Obrazu wyniOSŁa 4,5 MiliOna 
dOlarów. kiM byŁ anOniMOwy 
kOlekcjOner, który zakupiŁ 
arcydzieŁO? OdpOwiedŹ 
na tO pytanie MOże zaSkOczyć!

Barbra ma nosa do sztuki
Tożsamość nabywcy „Chłopki z dzieckiem na ko-
lanach” van Gogha, szybko wyszła na jaw. Oka-
zało się, że jest nim znana hollywoodzka aktorka 
i piosenkarka z nieco przydużym nosem – Barbra 
Streisand. Streisand ujawniła swój zakup w czasie 
wywiadu, jaki przeprowadził z nią dziennikarz 
New York Times’a – James B. Stewart. Stewart 
przyjechał do posiadłości aktorki i został zapro-
wadzony do jednego z gościnnych salonów. Stre-
isand jeszcze nie było, więc reporter pokręcił się 
po korytarzu, gdzie wisiały obrazy. Ha! I to jeszcze 
jakie! Aktorka znana jest z tego, że od lat zbiera 
dzieła sztuki.

nigdy więcej art deco!
Pasja zaczęła się już w 1964 od obrazu Matisse’a – 
to był jej pierwszy poważny zakup. Potem po-
szło już z górki. Sztuka zaspokajała bowiem dwa 
pragnienia artystki: pasję kolekcjonera oraz żyłkę 
inwestora. Przykładowo: Klimta, kupiła w 1969 
roku za 17.000 dolarów, a po latach sprzedała go 
za 650.000 dolarów. Był też czas, gdy uwielbia-
ła meble w stylu secesji. Jednak miłość do wzor-
nictwa w stylu Alfonsa Muchy okazała się dość 
krótkotrwała. Pewnego dnia aktorka sprzedała 
wszystkie secesyjne meble, ponieważ po prostu 
się jej znudziły. „Nigdy więcej nie chciałam pa-

trzeć na Art Deco”, napisała w swojej książce 
„Moja pasja do projektowania”. 

wygrałam!
Po chwili oczekiwania, otworzyły się drzwi i do sa-
lonu wpadła zaaferowana i lekko zdyszana 78-letnia 
aktorka. Była w trakcie rozmowy telefonicznej, jaką 
prowadziła z domem aukcyjnym Christie’s. Stre-
isand właśnie licytowała. Spojrzała przepraszająco 
na dziennikarza, a ten wyrozumiale skinął głową. 
Gdy zakończyła rozmowę, spytał: „Wygrała Pani?”. 
„Tak!” – zawołała – „Och! Ależ to było stresujące”. 
Następnie wyciągnęła telefon i pokazała mu na ekra-
nie, o jaki obraz chodzi. Była to właśnie „Chłopka 
z dzieckiem na kolanach” Vincenta van Gogha.

pierwsze van goghi
Obraz sam w sobie jest mało „van Goghowy”. Próż-
no tu szukać wibrujących kolorów, drżących po-
ciągnięć pędzla, kobaltów, żółci czy fioletów tak 
właściwych dla holenderskiego mistrza. Dzieło 
to powstało we wczesnych latach twórczości arty-
sty, gdy mieszkał razem ze swoimi rodzicami w Nu-
enen. Jest bure, czarne i ciężkie, jak gruda ziemi. 
Złośliwcy żartowali, że wówczas Vincent zafascy-
nowany był kolorami błota. Prawda jest jednak 
taka, że malował on prostych ludzi – wieśniaków 
i chłopów – przy ciężkiej pracy w polu, przy wyko-
nywaniu codziennych obowiązków, a także w cza-
sie wypoczynku. Stworzył wiele szkiców, obrazów 
i portretów, a ukoronowaniem tych prób jest obraz 
„Jedzący kartofle” – dziś uznawany za pierwsze 
arcydzieło malarza. W zakupionym przez Barbrę 
Streisand obrazie, widać dokładnie ten sam począt-
kowy styl artysty. Oba płótna są z tej samej bajki, 
a może raczej z tej samej gliny.

tego nie da się kupić
Co ciekawe, aktorka nie zamierza zatrzymać obra-
zu Vincenta tylko dla siebie. W wywiadzie dodała, 
że wypożyczy go do muzeum. Jakiego? Jeszcze nie 
wiadomo. Zapewniła, że ma być to mała placów-

ka. Gest, trzeba przyznać, szlachetny. I tu pewnie 
odezwą się sceptycy, którzy zaszydzą, że łatwo być 
szlachetnym, gdy ma się na koncie tyle pieniędzy, 
co Barbra Streisand. Zgoda. Sęk w tym, że nie każdy 
bogacz inwestuje w sztukę i nie każdy bogacz dzieli 
się nią z innymi. Przykładowo, wcześniej „Chłopka 
z dzieckiem na kolanach” należała do Boba Guc-
cione. To może dziwić, ponieważ jegomość ten był 
dostawcą miękkiego porno i założycielem maga-
zynu Penthouse, który konkurował z Playboyem. 
Kasy miał jak lodu, a jednak obrazu do muzeum 
nie przekazał. I właśnie za ten gest Barbrze Stre-
isand należą się wielkie brawa. Dzięki temu każdy 
z nas, będzie mógł spojrzeć w twarz kobiety, która 
z dzieckiem na kolanach siedziała przed sztalugą 
Vincenta van Goga. agnieSzka kijaS ●

dAwno teMu w sztuce (230)MaM na iMię BarBra 
i stać Mnie na van gogha

„Chłopka z dzieckiem na kolanach” to obraz, 
który wylicytowała Barbra Streisand.

Streisand od lat jest kolekcjonerką 
i miłośniczką sztuki.
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